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Tietosuojaseloste – viestintä, sidosryhmäsuhteet ja edunvalvonta 

Rekisterin nimi: Viestintäyksikön henkilötietorekisteri  

Rekisterinpitäjä  

Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry, y-tunnus 0201196-9 

Musiikin Satama 
Keilasatama 2 A 
02150 Espoo 

Yhteyshenkilö viestintää koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on viestintäjohtaja Sari Aalto-Setälä.  

Sähköposti: sari.aalto-setala@gramex.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet 

Gramex kerää henkilötietoja viestintäyksikön henkilötietorekisteriin. Kerättävien tietojen pääasiallinen 
käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ja muiden Gramexin toiminnan kannalta merkityksellisten suhteiden 
ylläpito ja hoito sekä Gramexiin liittyvistä asioista tiedottaminen. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä 
asiakassuhteen ja -palvelun kehittämiseen sekä viestinnän kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.  

Viestintään liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja 
Gramexin väliseen sopimukseen, lainsäädännössä Gramexille asetettujen tehtävien toteuttamiseen taikka 
Gramexin tai kolmannen oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa koska tahansa 
ilmoittamalla siitä tämän tietosuojaselosteen alussa mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 

 

Mitä henkilötietoja Gramex kerää ja mistä tiedot kerätään  

Yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin Gramex kerää seuraavia henkilötietoja: 

• henkilön tiedot, kuten etunimi, sukunimi, titteli- ja/tai asema yhteisössä, 
• yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, 
• yleisesti tunnettuun henkilöön liittyvät julkisesti saatavilla olevat tiedot hänen edustamastaan 

puolueesta ja hänen asemastaan puolueessa sekä tiedot valiokuntajäsenyydestä,  
• GramexPress-lehden postitustieto,  
• kutsu- ja osallistumistietoja Gramexin järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, 
• tapahtumissa ja tilaisuuksissa tarjoilun järjestämiseksi tarvittavia tietoja, kuten allergia- ja 

erityisruokavaliotietoja, 
• valokuvia Gramexin järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista sekä 
• muita asiakassuhteiden ja sidosryhmäyhteistyön hoitoon liittyviä tietoja. 

http://www.gramex.fi/
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Pääsääntöisesti henkilötiedot kerätään suoraan henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään myös 
seuraavista lähteistä:  

• osoitetietoja hallinnoivat tahot, 
• sidosryhmät, 
• erilaiset avoimet lähteet, kuten yhteisöjen verkkosivut ja sosiaalinen media. 

Kehittääksemme viestintää voimme myös seurata suostumuksensa antaneiden henkilöiden osalta, mitä 
linkkejä he kotisivuillamme, uutiskirjeissämme ja somepäivityksissämme klikkaavat. 

 

Henkilötietojen säilytysaika  

Gramex säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin se on edellä määritellyn henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeen.  

Eri henkilötietoryhmiin saatetaan soveltaa erilaisia säilytysaikoja. Gramexilla saattaa myös olla lakiin 
perustuva velvoite säilyttää henkilötietoja ja henkilötietoja sisältäviä dokumentteja tietyn ajan. Tällaisia 
velvoitteita voi seurata esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännöstä.  

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia 
tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Tapahtumissa ja tilaisuuksissa tarjoilun järjestämiseksi 
tarvittavat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.    

 

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Gramexin jäsen- ja sisarjärjestöille ja muille 
yhteistyöorganisaatioille Gramexin toiminnan vaatimalla tavalla ja laajuudessa.   

Henkilötietoja voidaan myös siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja osana 
Gramexille tuottamaa palveluaan. Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi uutiskirjeiden lähetystä 
hallinnoivalle palveluntarjoajalle palvelun toteuttamista varten. Kaikkien henkilötietoja käsittelevien 
palveluntarjoajien kanssa on sopimusjärjestelyin varmistettu, että henkilötietoja käsitellään voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Gramex ei lähtökohtaisesti siirrä viestinnän rekisteriin kuuluvia henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle.  

 

Tietoturvallisuus 

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu 
kulun- ja käytönvalvontaan henkilökohtaisia tunnuksia käyttäen sekä käyttöoikeuksien rajaukseen ja 
luokitukseen.  

Järjestelmiin tallennetut tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturva-alalla yleisesti 
hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietoja käsittelevät vain tietyt rekisterin tietoja työssään 
tarvitsevat henkilöt. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on luokiteltu ja rajattu Gramexin henkilöstön 
työtehtävien ja eri tasoisten käyttöoikeuksien mukaisesti. Gramexin sisäisesti tekemä tietomuutos kirjautuu 
automaattisesti omaan tekniseen seuranta- ja lokijärjestelmään. Tietojen eheydestä huolehditaan 
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varmuustallennuksilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat Euroopan 
unionin alueella. 

Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja 
sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä valvotaan muun muassa kulunvalvonnan 
keinoin.  

 

Rekisteröidyn oikeudet  

Tarkastusoikeus. Mikäli Gramex käsittelee rekisteröityä koskevia henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus 
tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoryhmiä rekisteriin on tallennettu. Tarkastaminen on maksutonta 
kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa selosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle. 
Ennen tietojen luovutusta Gramexin tulee voida varmistaa tietojen pyytäjän henkilöllisyys. 

Oikeus vaatia tietojen oikaisua. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Gramex oikaisee häntä koskevat 
epätarkat ja virheelliset tiedot. Gramex oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä tai 
tällaisen tiedon huomatessaan oma-aloitteisesti viivytyksettä.  

Tiedon korjaamista ja oikaisua koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on yksilöitävä, mitä tietoja 
oikaisupyyntö koskee. Pyyntö toimitetaan selosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle.  

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus itse korjata tiettyjä virheelliseksi havaitsemiaan tietoja 
rekisterinpitäjän verkkopalvelun kautta rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. 

Oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on 
oikeus yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa saada Gramex poistamaan häntä koskevat 
henkilötiedot ja/tai rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on 
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella oikeus vastustaa häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyä. Kyseisistä oikeuksista on säädetty yleisen tietosuoja-asetuksen 17, 18 ja 21 
artikloissa. 

Oikeus siirtää henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada sellaiset häntä koskevat henkilötiedot, jotka 
hän on toimittanut Gramexille ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin, kun henkilötietojen käsittely 
perustuu suostumukseen tai sopimukseen.  

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin vastustamisoikeus. Gramex ei luovuta rekistereissä olevia 
tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten.  

Rekisteröity voi kieltää Gramexia käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin tai siihen 
liittyvään profilointiin liittyen.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen tai kulloinkin 
voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.  Valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät 
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta osoitteesta Tietosuojavaltuutetun toimisto - 
Tietosuojavaltuutetun toimisto. 

 

  

https://tietosuoja.fi/etusivu
https://tietosuoja.fi/etusivu
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Tietosuojaselosteen muuttuminen  

Gramex kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siitä syystä itselleen oikeuden muuttaa 
tietosuojaselostetta ilmoittamalla sen kulloisestakin sisällöstä palveluissaan. Muutokset voivat perustua 
myös esimerkiksi lainsäädännön kehittymiseen. Gramex suosittelee rekisteröityjä tutustumaan 
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

 

 

 

Tietosuojaselostetta päivitetty viimeksi 1.2.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


