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1. Rekisterinpitäjä
Kemiönsaaren Musiikkijuhlat/Kemiönsaaren Musiikkijuhlayhdistys r.y.
Arkadiantie 5, 25700 Kemiö
0400 203 871, musikfestspel@kimitoon.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jukka Mäkelä
Arkadiantie 5, 25700 Kemiö
0400 203 871, musikfestspel@kimitoon.fi
3. Rekisterin nimi
Kemiönsaaren Musiikkijuhlayhdistyksen asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma
suostumus ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, jäsenyys). Käsittelyn tarkoituksena on
asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterissä seuraaviin tietoryhmiin liittyviä tietoja ja niiden muutostietoja:
• Asiakkaan perustiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Segmenttitiedot, profilointitiedot, tiedot jäsenyydestä ja/tai vapaaehtoisena toimimisesta
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
• Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella
• Tietojen säilyttämisen kestoa ei ole määritelty erikseen
Lippujen ostamiseen ja asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä sivuston käytöstä automaattisesti kerätyt tiedot käytettäessä Lippupisteen palveluja
Lue lipunmyyntikumppanimme tietosuojalausunto: Lippupiste
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Kemiönsaaren Musiikkijuhlayhdistyksen hallinnoimia lomakkeita verkkosivuilla
täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa lomaketta täyttäessään.
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.
Keräämme henkilötietojasi erityisesti sinulta itseltäsi, kun annat tietoja asioidessasi meidän tai yhteistyökumppanimme (mm. Lippupisteen ja Kemiön Luckanin) kanssa eri rajapinnoissa, kuten lipunmyyntipisteissä, verkko- ja mobiilipalveluissa tai paperisella asiakaskyselylomakkeella.
7. Evästeet ja verkkosivuston analysointityökalu
Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjien tunnistamiseen. Evästeiden avulla kerättyä tietoa ei voida pa-

lauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.
Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia,
mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä asettamalla estot selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen,
että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää.
Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivustoilta >>
Sivustomme käyttää Google Analytics -työkalua, joka auttaa verkkosivustojen ja sovellusten omistajia
selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen
tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä. Google
Analyticsia voidaan sivustojen käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi käyttää myös osuvampien mainosten
valintaan Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) ja muualla verkossa sekä mittaamaan vuorovaikutusta mainosten kanssa.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Pääsääntöisesti rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Palvelujen toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle (mm. Lippupiste, uutiskirjeen alusta, kirjeiden postitustiedot) Suomen lain mukaisesti.
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti EU-ja ETA alueella. Palveluntarjoajamme, kuten Google
Inc., Mailchimp ja Jotform voivat siirtää henkilötietojasi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja siirretään
kuitenkin ainoastaan Privacy Shield –järjestelyyn sitoutuneille yrityksille, jotka noudattavat vastaavaa
tietosuojan tasoa kuin EU:ssa edellytetään.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kemiönsaaren Musiikkijuhlayhdistyksen toiminnanohjausjärjestelmän yhteystietorekisterin tiedot on
tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.
Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjausta
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus
vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla tai kirjallisesti
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa
kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
12. Mahdolliset muutokset
Palvelumme ja lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.
Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.
KEMIÖNSAAREN MUSIIKKIJUHLIEN LIPUNMYYNTIKUMPPANIN TIETOSUOJALAUSUNTO:
Lippupiste

