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GRADUALE-KUORO RY 

 

TAPAHTUMAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 

rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

Hyväksymispäivämäärä 3.10.2018. Tarkistettu 15.12.2021. 

1. Rekisterin nimi  

Graduale-kuoro ry:n tapahtumarekisteri  

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö  

Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä: Graduale-kuoro ry (rekisterinumero 157613)  

Viertolankuja 6 C 45, 01300 Vantaa 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Puheenjohtaja Marja Pesonen, puh. 050 4650456 

mallu.pesonen@graduale.fi 

3. Rekisteröidyt  

Rekisterissä käsitellään Graduale-kuoro ry:n järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneiden, henkilöiden tietoja 

sekä tapahtumien toteutukseen osallistuneiden esiintyjien palkkioiden ja palkkojen maksatukseen 

liittyneitä tietoja.  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet  

Henkilötietoja käsitellään sujuvien tapahtumajärjestelyiden sekä Graduale-kuoro ry:n ja rekisteröidyn 

välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Rekisterin tiedot muotoutuvat tapahtuman tarpeiden ja 

luonteen mukaan. 

Tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen sekä soveltuvilta osin 

rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin.  

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä soveltuvilta osin rekisteröidyn 

suostumukseen.  

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:  

• nimi  

• sähköposti  

• puhelinnumero 

• valokuva  

• erityisruokavalio ja allergiat  
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• lääkitystä vaativat sairaudet  

• erityistarpeet tapahtumaa koskien  

• lähiomaisen yhteystiedot  

• tapahtumaan osallistumiseen ja järjestämiseen liittyviä tietoja, kuten:  

o tapahtumaa koskevat tiedot  

o kuvauslupaa koskevat tiedot  

o majoitustiedot (kuten majoittumiseen liittyvät valinnat ja toiveet)  

o kulkemiseen liittyviä tietoja (kuten yhteiskuljetukseen tai matkalipputoiveisiin liittyvät 

tiedot)  

o maksamiseen liittyviä tietoja (kuten tapahtuman maksajan nimi ja laskutustiedot) 

o tapahtuman esiintyjien palkkioiden ja palkkojen maksatukseen liittyviä tietoja (kuten 

tilinumerotieto) 

o rekisterinpitäjän tekemiä tapahtumaan liittyviä huomioita  

• muut rekisteröidyn itse antamat lisätiedot  

6. Erityiset henkilötietoryhmät  

Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröidyn terveyteen liittyviä tietoja hänen turvallisuutensa takaamiseksi 

tapahtumiin osallistuessaan (kuten Graduale-kuoro ry:n järjestämät juhlat jäsenilleen). Tiedot rekisteröidyn 

erityisruokavalioista ja allergioista sekä lääkitystä vaativista sairauksista saatetaan kerätä, jotta 

rekisteröidylle pystytään tapahtuman aikana tarjoamaan asianmukaista ravintoa tai tarvittaessa antaa 

tapahtuman aikana asianmukaista ensiapua. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.  

8. Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen 

liittyvän tapahtuman toteuttamiseksi.  

Maksuttomien tapahtumien (kuten kuoron jäsenille järjestettyjen tilaisuuksien) osallistujien henkilötiedot 

nimitietoa lukuun ottamatta poistetaan heti tapahtuman jälkeen. Nimi- ja tapahtumatieto poistetaan sen 

jälkeen, kun tiedot on koottu Graduale-kuoro ry:n sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen laadittavan 

toimintakertomuksen tilasto-osuuteen, viimeistään 12 kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.  
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Maksullisten tapahtumien osallistujien tiedot poistetaan nimi- ja yhteystietoja lukuun ottamatta neljän 

kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä. Graduale-kuoro ry voi käyttää omassa markkinoinnissaan 

konserttien lipunmyynti ja -jakelupalvelujen alihankkijan asiakasrekisteriä sopimuksessa mainituin ehdoin.  

Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuuden vuoden ajan sen vuoden lopusta lukien, 

jonka aikana tilikausi on päättynyt. 

 

9. Tietojen luovuttaminen ja siirto  

Henkilötietoja ei luovuteta muille rekisterinpitäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle. 

 

Graduale ry voi käyttää henkilötietoja käsitteleviä alihankkijoita sen ja rekisteröidyn välisen sopimuksen 

täytäntöönpanemiseksi. Tällaiset alihankkijat toimivat Graduale-kuoron ry:n lukuun eikä tietoja luovuteta 

alihankkijoiden omaan käyttöön. Lipunmyynti- ja jakelupalvelun alihankkijan asiakasrekisteri on Graduale-

kuoro ry:n käytettävissä myös Graduale-kuoro ry:n omaan markkinointiin alihankkijan kanssa tehdyn 

kulloisenkin sopimuksen mukaisesti. Graduale ry:n käyttämiä alihankkijoita voivat olla esimerkiksi:  

• maksuliikenteen toteuttaja  

• lipunmyynti ja -jakelupalvelun toteuttaja 

• tapahtuman järjestämiseen liittyvät alihankkijat, kuten ravitsemus-, majoitus- tai kuljetusyritys 

• tilitoimisto 

• Nimenhuuto-palvelu. 

Nimenhuuto-palvelua ylläpitää Sports Connected Oy. Nimenhuuto on pikaviesti- ja 

ilmoittautumisjärjestelmä harrasteseurojen käyttöön. Palveluun tallennetaan ryhmän tiedot, 

harjoitusajankohdat ja muut tapahtumat sekä ryhmän jäsenten henkilötietoja ja 

tapahtumailmoittautumisia.   

Nimenhuuto-palvelu käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita näyttääkseen mainoksia 

sivustolla. Nämä palvelut voivat käyttää tietoja käyttäjien vierailuista tällä sivustolla (ei kuitenkaan 

henkilökohtaisia tietoja esim. sähköpostiosoitteista tai puhelinnumeroista). Esimerkkejä tällaisista 

mainospalveluista ovat Google Adsense ja Criteo.  

Nimenhuuto-palvelun ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa sivuilta loukkaava tai laiton sisältö. Palvelun 

ylläpitäjä pidättää oikeuden poistaa ei-aktiiviset ryhmät palvelusta (ei sisäänkirjautumisia 6kk sisällä.) 

Palvelua käytettäessä palveluun syötetään nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, aikatauluja, 

paikkoja, jne. Nämä tiedot tallennetaan palvelun tietokantaan. Tietoja ei luovuteta kolmansille 

osapuolille. Ryhmän muut jäsenet näkevät ryhmän jäsenten ns. pelaajalistaan antamat tiedot. Tietoja 

käytetään ainoastaan palvelun tuottamiseen.  

Nimenhuudon käyttäjä voi tarkastaa omat tietonsa kirjautumalla omilla tunnuksillaan joukkueen sivuille 

ja valitsemalla valikosta oman nimen kohdalta Oma profiili. Samalla sivulla tietoja voi muuttaa ja  
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tallentaa uudet tiedot. Oma profiili -sivun tiedot ovat sekä käyttäjän itsensä että joukkueen manageri-

jäsenten luettavissa ja muokattavissa. 

Nimenhuudon palvelimet on suojattu ja tietokantaan pääsy rajattu tällä hetkellä vain kahdelle 

Nimenhuuto-palvelun työntekijälle. Henkilötietojen näkyminen riippuu joukkueen asetuksista, joita 

joukkueen manageri-oikeudet saaneet jäsenet voivat säätää. 

Nimenhuuto-palvelu sisältää Graduale-kuoron laulajista ja taiteellisesta johtajasta seuraavia tietoja: 

Nimi tai nimimerkki 
Näytetään Graduale-kuoron sivuilla ilmoittautumispalvelun toteuttamiseksi, mm. 

jäsenlistauksessa ja ilmoittautumisissa. 

Salasana Kukin käyttäjä syöttää palveluun itse valitsemansa salasanan. 

Facebook-id Niillä käyttäjillä, jotka käyttävät Facebook-tunnuksella kirjautumista. 

Ryhmän nimi Mihin ryhmiin käyttäjä kuuluu. 

Edellinen 

kirjautuminen 
Näytetään joukkuekavereille, jotta he tietävät käyttäjän olevan aktiivinen. 

Sähköpostiosoite 

Mihin osoitteeseen käyttäjä haluaa palvelun sähköpostit. Osoitteen yhteydessä on 

myös päivämäärä ja ip-osoite, josta käyttäjä on klikannut haluavansa sähköpostia 

kyseiseen osoitteeseen. 

Edellinen 

sähköpostilähetys 

Milloin käyttäjän sähköposti on viimeksi toiminut. Jos sähköpostipalvelin ilmoittaa 

osoitteen olevan viallinen, osoitteeseen ei enää lähetetä postia. 

Puhelinnumero 

Mihin numeroon käyttäjä haluaa palvelun tekstiviestit. Numeron yhteydessä on myös 

päivämäärä ja ip-osoite, josta käyttäjä on klikannut haluavansa tekstiviestejä kyseiseen 

numeroon. Puhelinnumeroa käytetään tekstiviestejä lähetettäessä, jolloin numero 

menee myös lähettävän operaattorin tietoon. 

Edellinen sms-

lähetys 

Milloin käyttäjän numero on viimeksi toiminut. Jos sms-gateway ilmoittaa osoitteen 

olevan viallinen, numeroon ei enää lähetetä viestejä. 

Valokuva 
Jäsen lisää itse valokuvansa profiiliinsa yhteyteen. Sitä käytetään kuorolaisten 

tunnistamisen helpottamiseksi. 
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10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietoturva  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.  

Rekisterinpitäjä tallentaa käsiteltävät henkilötiedot ja niitä voivat päästä käyttämään vain sellaiset 

Graduale-kuoro ry:n hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja Graduale-kuoro 

ry:n sääntömääräisten tehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain 

asiaankuuluvilla henkilöillä. Henkilötietojen säilyttämistä paperilla vältetään. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet  

Henkilöllä, jota rekisterin tiedot koskevat, on oikeus:  

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä  

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Graduale-kuoro ry:n käsittelemät 

henkilötiedot  

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä  

- vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä silloin, kun  

o tietojen käsittely perustuu suostumukseen  

o tietojen poistaminen ei ole ristiriidassa rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden tai 

yleisen edun kanssa  

o henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista sitä tarkoitusta varten, johon ne alun perin 

kerättiin  

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely 

perustuu rekisteröidyn suostumukseen  

- saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 

edellyttäen, että kyseinen henkilö on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Graduale-kuoro ry:lle 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista  

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.  

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 

p. 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi 

www.tietosuoja.fi 
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12. Yhteydenotot  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee 

tehdä sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.  

Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 

henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Graduale-kuoro ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 

sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 

kuukauden kuluessa). 

13. Tietosuojaselosteen päivittäminen  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste 

on viimeksi päivitetty 15.12.2021. 


