Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle.
Seloste on laadittu 18.5.2018 ja päivitetty 13.4.2021 yhteystietojen osalta.
1. Rekisterin nimi

Museoviraston kokoelmahallintajärjestelmät

2. Rekisterinpitäjä ja
rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Museovirasto
Osoite: Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki
Kirjaamo: 0295 33 6080
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi

3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Ota yhteyttä: tietosuoja@museovirasto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste

Käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn päätarkoitus on tarjota pääsy
kokoelmahallintajärjestelmään henkilökohtaisilla
käyttäjätunnuksilla. Palveluun on tallennettu henkilötietoja osana
objektien luettelointiprosessia, jonka tarkoituksena on tallentaa
objektin tiedot mahdollisimman kattavasti sekä turvata
tekijänoikeudet esim. valokuvien osalta.
Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu Muinaismuistolakiin (1963/295), Museolakiin
(1992/729), Museoviraston lakisääteisiin tehtäviin (Laki
Museovirastosta 282/2004 ja Valtioneuvoston asetus
Museovirastosta 407/2004) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(679/2016) mukaisen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi.

5. Rekisterin
Käyttäjätunnuksien yhteyteen tallentuu etunimi ja sukunimi.
tietosisältö/henkilötietoryhmät
Järjestelmä sisältää toimijarekisterin, johon voidaan tallentaa
etunimi, sukunimi, entiset nimet, sukupuoli, syntymä- ja kuolinaika,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.
6. Henkilötietojen vastaanottajat
tai vastaanottajaryhmät

Museovirasto voi käyttää tietojen käsittelytehtävien
toteuttamisessa Museoviraston sopimuskumppaneita, joille
saatetaan siirtää henkilötietoja tietojenkäsittelysopimuksen
puitteissa.
Säännönmukaisesti Museovirasto julkaisee osan kokoelmatiedoista
Suomen Museot Online-, Finna- ja Europeana-verkkopalveluihin.
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa
ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille seuraavasti:
o Tutkimus- ja asiakaskäyttöön rajoitetun näkymän kautta.

o

Museovirasto voi luovuttaa asiakastietoja muille viranomaisille
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa.

7. Tietojen siirrot kolmansiin
maihin tai kansainvälisille
järjestöille

Museovirasto ei luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika
tai ajan määrittämiskriteerit

Objektien tiedot säilytetään pysyvästi.

9. Henkilötietojen käsittelyn
suojaaminen

Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset
toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Palveluun käyttäjäksi rekisteröityneellä on oikeus:
o saada tieto palveluun tallennetuista henkilötiedoistaan
o omien virheellisten ja vanhentuneiden tietojen oikaisemiseen
o oman käyttäjätunnuksen poistamiseen
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely
ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojavaltuutetulle.

11. Tiedot siitä, mistä
henkilötiedot on saatu sekä
tarvittaessa siitä, onko tiedot
saatu yleisesti saatavilla
olevasta lähteistä

Kulttuuriperintöaineistoihin liittyvät tiedot on saatu
rekisterinpitäjän oman toiminnan ja tutkimustyön tuloksena,
asiakirjoista, arkistoista ja aineistojen lahjoittajilta.

12. Käytetäänkö tietoja
automaattiseen
päätöksentekoon ja/tai
profilointiin.

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen
päätöksentekoon kuten profilointiin.

