TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Turun Teatterikerho ry (”Yhdistys”)
Osoite: PL 439, 20101 TURKU
Puhelin: +358 50 321 5955
Sähköposti: markku.laakso@turunteatterikerho.fi
Yhteyshenkilö: Markku Laakso

2. Rekisteröidyt
Jäsenrekisteri
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja. (”Rekisteröity”).
Sähköinen apurahajärjestelmä
Yhdistykselle osoitetuissa, Turun Teatterisäätiö sr:n ylläpitämän Aspicore Oy:n sähköisen
apurahajärjestelmän apurahahakemuksissa käsitellään hakijoiden henkilötietoja. (”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Jäsenrekisteri
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden
aikana. (”Järjestelmä”).
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä.
Sähköinen apurahajärjestelmä
Apurahahakemuksia käsitellään apurahojen arvioinneissa ja myöntämisessä. Rekisteriin
tallennetaan Rekisteröidyn hakemuksissa antamat tiedot. Rekisteröidyn tietoja tallennetaan ja
käsitellään perustuen hänen suostumukseensa ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
Jotta hakemus hyväksytään käsiteltäväksi, edellytetään Rekisteröidyn hakemuksessa ja liitteissä
olevien henkilötietojen antamista. Mikäli riittäviä henkilötietoja ei anneta, hakemus voidaan jättää
käsittelemättä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja:
● Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
● Rekisteröidyn osoitetiedot;
● Rekisteröidyn mahdollinen sähköpostiosoite;
● Rekisteröidyn mahdollinen puhelinnumero;
Sähköisissä apurahahakemuksissa käsitellään seuraavia hakijoiden henkilötietoja:
● Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
● Rekisteröidyn ammatti;
● Rekisteröidyn osoitetiedot;
● Rekisteröidyn mahdollinen puhelinnumero;

● Rekisteröidyn mahdollinen sähköpostiosoite;
● Rekisteröidyn syntymäaika;
● Rekisteröidyn verotuskunta

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään jäsen- ja apurahahakemuksista.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Jäsenrekisteri
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen jäsenrekisteriin, johon
on rajattu pääsy käyttäjätunnuksella ja salasanalla vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat
kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.
Sähköinen apurahajärjestelmä
Turun Teatterisäätiö sr:n asiamies toimittaa apurahahakemusten tiedot Yhdistykselle. Säätiön
asiamies pääkäyttäjänä hallinnoi sähköisen apurahajärjestelmän käyttöoikeuksia ja
käyttöoikeustasoja. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa, ja
järjestelmän käyttö tapahtuu SSL-yhteyden kautta. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista
valvotaan. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja.
Apurahahakemusten henkilötiedot ovat Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tarvittaessa sihteerin ja
taloudenhoitajan nähtävissä, jos he eivät ole hallituksen varsinaisia jäseniä. Tietoja on nähtävissä
vain siinä laajuudessa, kun se on henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellista. Henkilötiedot ovat
myös Turun Teatterisäätiö sr:n asiamiehen ja Aspicore Oy:n apurahajärjestelmän teknisen tuen
henkilöiden nähtävissä.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Jäsenrekisterin ja sähköisen apurahajärjestelmän henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.
Jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelyssä voimme tarpeen vaatiessa käyttää lukuumme toimivia
alihankkijoita, esim. IT-hallintaan tai jäsenrekisterihoitopalveluihin liittyen.
Yli 1000 euron apurahan saaneiden henkilötiedot toimitetaan edelleen verohallinnolle.
Apurahojen saajat voidaan tarvittaessa julkaista Yhdistyksen verkkosivuilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenrekisteri
Rekisterin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen.
Sähköinen apurahajärjestelmä
Järjestelmään Rekisteröityjen käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät henkilötiedot
● Käyttäjätunnukset säilytetään, mikäli Rekisteröidyllä on hakemuksia, joita ei ole merkitty
päättyneeksi;
● Jos käyttäjätunnus on tarkasteluhetkellä ollut käyttämättä yli kaksi vuotta, eikä Rekisteröidyllä ole
aktiivisia hakemuksia, Turun Teatterisäätiö sr:n asiamies poistaa käyttäjätunnuksen järjestelmästä.

Keskeneräiset hakemukset
● Rekisteröity voi itse poistaa keskeneräiset hakemukset järjestelmästä.
● Turun Teatterisäätiö sr:n asiamies poistaa keskeneräiset hakemukset liitteineen kolmen
kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
Hakemusten arviointitiedot
● Turun Teatterisäätiö sr:n asiamies poistaa hakemusten arviointitiedot kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun apurahapäätökset on tehty.
Ei-myönnettyjen apurahojen hakemukset
● Turun Teatterisäätiö sr:n asiamies poistaa ei-myönnettyjen apurahojen hakemukset liitteineen
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen ajankohdasta.
Myönnettyjen apurahojen hakemukset
● Turun Teatterisäätiö sr:n asiamies poistaa myönnettyjen apurahojen hakemukset liitteineen sekä
selvitystiedot kolmen kuukauden kuluessa päätöksen ajankohdasta.
Viestit
● Hakemukseen liittyvät viestit poistetaan, kun hakemus poistetaan tai kun viestit havaitaan
vanhentuneiksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisäksi Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa
säädetyllä perusteella.
Rekisteröity pääsee apurahan hakijana/saajana kirjautumaan sähköiseen apurahajärjestelmään (ei
pääsyä jäsenrekisteriin) ja näkemään kaikki antamansa tiedot avaamalla hakulomakkeen
esikatselun ja muuttamaan yhteystietonsa Asetukset – Henkilötiedot -kohdasta. Rekisteröity voi
siirtää hakemuslomakkeensa apurahajärjestelmästä sähköisessä PDF-muodossa itselleen.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai

työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen markku.laakso@turunteatterikerho.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Turun Teatterikerho ry
Markku Laakso
PL 439
20101 TURKU

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi
päivitetty 16.6.2020 vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuneen asetuksen säädöksiä.

