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1. Rekisterinpitäjä Kuusan nuorisoseura ry 

2. Rekisterin  
yhteyshenkilöt 

Kuusan nuorisoseuran verkko- ja internetvastaava 
www.kanavateatteri.fi/kuusan-nuorisoseura-ry-ja-kanavateatteri/ 

3. Rekisterin nimi Kuusan nuorisoseuran ja Kanavateatterin asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen  
käsittelyn  
tarkoitus  

Rekisteriä käytetään näytelmien ja tapahtumien lippuvarausten 
tekemiseen, asiakkuuksien hoitoon, asiakastiedotteisiin, markkinointiin 
sekä muuhun viestintään.   

5. Henkilötietojen 
käsittelyn 
lainmukaisuus 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
 
Ohjaava lainsäädäntö: 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a  

- Tietosuojalaki 1050/2018 

6. Rekisterin  
tietosisältö 

Asiakkaista kerättäviä tietoja: 
- etunimi ja sukunimi 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan pääasiassa asiakkailta itseltään. Tietoja kerätään 
puhelimitse ryhmävarausten yhteydessä, markkinointitapahtumien 
yhteydessä, sähköisen lippuvarausjärjestelmän 
(www.kanavateatteri.fi/lippuvaraus/) kautta sekä uutiskirjeen 
tilauslomakkeen avulla. 

8. Tietojen  
säännönmukaiset 
luovutukset ja tietojen 
siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.  Valokuvamateriaalia saatetaan 
luvan kanssa käyttää markkinointiin.  
 
Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 

http://www.kanavateatteri.fi/kuusan-nuorisoseura-ry-ja-kanavateatteri/
http://www.kanavateatteri.fi/lippuvaraus/
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9. Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Manuaalinen aineisto 
‐ Henkilötietoja vastaanotettaessa ne saatetaan kirjata paperille, 

josta ne sitten syötetään sähköiseen rekisteriin. Tämän jälkeen 
paperilla olevat henkilötiedot hävitetään. 

‐ Lippuvaraustiedot tulostetaan lipunmyyntiin ja keittiöön. Listat 
tuhotaan esityksen jälkeen. 

Sähköinen aineisto 
‐ Lippuvarausjärjestelmän sekä uutiskirjeen henkilötietoaineistoa 

säilytetään Zoner Oy:n palvelimilla heidän konesaleissaan 
Helsingissä tai Espoossa. Konesalit täyttävät Viestintäviraston 
vaatimukset A-luokan laitetiloille (THK 48/2003, Tärkeät tilat). 

‐ Pääsy aineistoon on ainoastaan yhdistyksen 
turvallisuusvastaavalla ja verkkovastaavalla. Turvallisuusvastaavan 
ja verkkovastaavan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen 
verkkosivuilta: 
www.kanavateatteri.fi/kuusan-nuorisoseura-ry-ja-kanavateatteri/ 

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisterin käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus. Tällöin 
rekisteröidyllä on  

- oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
- oikeus saada pääsy tietoihin 
- oikeus oikaista tietoja 
- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) 
- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 
- henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta 

koskeva ilmoitusvelvollisuus 

- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

11. Rekisteröidyn oikeus 
saada tietoa 
henkilötietojen 
käsittelystä 

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen 
käsittelystä. 

12. Tarkastusoikeus ja 
oikeus vaatia tiedon  
korjaamista 

Rekisteröity voi halutessaan pyytää nähtäville, mitä hänestä on 
tallennettu. Pyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostilla rekisterin 
yhteyshenkilölle. 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/1676.htm. 
 
Rekisteröity voi halutessaan pyytää tietojensa korjaamista. Pyyntö 
esitetään kirjallisesti sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. 
Lisätietoja tiedon korjaamisesta www.tietosuoja.fi/1677.htm.  

http://www.kanavateatteri.fi/kuusan-nuorisoseura-ry-ja-kanavateatteri/
http://www.tietosuoja.fi/1676.htm
http://www.tietosuoja.fi/1677.htm
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13.  Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa 
ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs 00520 HELSINKI 
p. 029 56 66700 
tietosuoja@om.fi  
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