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-

TIETOSUOJASELOSTE

-

Rekisterin nimi

-

Viestinnän rekisteri

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden
tekijänoikeusyhdistys Gramex

asiakassuhteen ja -palvelun hoitaminen ja
kehittäminen;
sidosryhmäviestinnän hoitaminen ja
kehittäminen sekä
muut vastaavat käyttötarkoitukset.

tuottajien

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

-

Viestintäjohtaja Lauri Kaira
Pieni Roobertinkatu 16 A
00120 Helsinki
Puhelin: (09) 4282 7488
Sähköposti: lauri.kaira@gramex.fi

-

Lainsäädäntö

-

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

-

Henkilötietolaki (523/1999)
Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja käsittelyn
peruste
Gramex
kerää
henkilötietoja
viestinnän
henkilörekisteriin
asiakassuhteiden
ja
muiden
Gramexin toiminnan kannalta merkityksellisten
suhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä Gramexiin
liittyvistä asioista tiedottamisen mahdollistamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruta on
- lainsäädännössä
Gramexille
asetettujen
tehtävien toteuttaminen ja / tai
- rekisteröidyn ja Gramexin välinen asiallinen
yhteys
tai
sopimus.
Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on
asiallinen yhteys Gramexiin esimerkiksi asiakkaana,
työntekijänä, median edustajana tai muun sidosryhmän
jäsenenä taikka edustajana.
Henkilötietoja
voidaan
käsitellä
seuraavia
käyttötarkoituksia varten:
- Lainsäädännössä
asetettujen
sekä
asiakassopimuksella annettujen tehtävien
toteuttaminen ja palveluiden tuottaminen;

-

henkilön tiedot, kuten etunimi, sukunimi,
titteli ja/tai asema yhteisössä;
yhteystiedot,
kuten
postiosoite,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
GramexPress-lehden postitustieto;
kutsu- ja osallistumistietoja Gramexin
järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin;
tapahtumissa ja tilaisuuksissa tarjoilun
järjestämiseksi tarvittavia tietoja, kuten
allergiatietoja;
valokuvia Gramexin järjestämistä
tapahtumista ja tilaisuuksista sekä
muita asiakassuhteiden ja
sidosryhmäyhteistyön hoitoon liittyviä
tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisesti tietoja kerätään seuraavista
lähteistä:
- rekisteröity itse;
- Postilta ja muilta vastaavilta osoitetietoja
hallinnoivilta tahoilta;
- sidosryhmiltään;
- avoimista lähteistä, kuten esimerkiksi
yhteisöjen verkkosivuilta.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto
Henkilö- ja asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä
säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Gramexin jäsen- ja
sisarjärjestöille ja muille yhteistyöorganisaatioille
Gramexin toiminnan vaatimalla tavalla ja laajuudessa.
Henkilötietojen säilytysaika ja sen määrittelemisen
kriteerit
Gramex
säilyttää
viestinnän
henkilörekisteriin
keräämiään henkilötietoja niin pitkään, kuin se on
edellä
määritellyn
henkilötietojen
käsittelyn
tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeen.
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Tapahtumissa ja tilaisuuksissa tarjoilun järjestämiseksi
tarvittavat tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi sen
jälkeen, kun niitä ei enää tarvita sen tapahtuma
järjestämiseen, jota varten ne on kerätty.

Suoramarkkinointi

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä
on
oikeus
tehdä
valitus
valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen
yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan
on loukattu.

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä,
käsitteleekö Gramex häntä koskevia henkilötietoja.
Mikäli Gramex käsittelee rekisteröityä koskevia
henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus tarkistaa, mitä
häntä koskevia henkilötietoryhmiä rekisteriin on
tallennettu.

Gramex luovuta rekistereissä olevia tietoja kolmannelle
osapuolelle suoramarkkinointia varten.

Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.
Tarkastuspyyntö tulee esittää allekirjoitetussa tai
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Kirjallinen
tarkastuspyyntö tulee toimittaa selosteen alussa
kerrotulle
yhteyshenkilölle
kaikissa
reksiteriä
koskevissa asioissa.
Oikeus vaatia tiedon 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 omaaloitteisesti viivytyksettä.
Tiedon korjaamista ja oikaisua koskeva pyyntö tulee
tehdä kirjallisesti. Pyynnössä on yksilöitävä mitä tietoja
oikaisupyyntö koskee. Pyyntö tulee toimittaa selosteen
alussa kerrotulle yhteyshenkilölle kaikissa reksiteriä
koskevissa asioissa.
Oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen
ja käsittelyn vastustamiseen

Viestinnän henkilörekisterin tiedot on tallennettu
pääosin tietojärjestelmiin. Sikäli kun tietoja on
manuaalisessa
muodossa,
säilytetään
niitä
kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa.
Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta,
muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu
käytönvalvontaan henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia
käyttäen
ja
käyttöoikeuksien
rajaukseen
ja
luokitukseen.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturva-alalla
yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Tietoja käsittelevät vain tietyt henkilötietojen
käsittelyyn erikseen oikeutetut Gramexiin työsuhteessa
olevat henkilöt.
Tietojen eheydestä huolehditaan varmuustallennuksilla.
Tietojärjestelmien palvelimet sijaitsevat Euroopan
unionin alueella.
Tietosuojaselosteen muuttuminen

Rekisteröidyllä on oikeus yleisessä tietosuojaasetuksessa 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 tietosuojaasetuksen 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.

Gramex kehittää palvelutoimintaansa jatkuvasti ja
pidättää siksi itselleen oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla tietosuojaselosteen
kulloisesta sisällöstä verkkosivuillaan. Muutokset
voivat perustua myös lainsäädännön kehittymiseen.
Gramex
suosittelee
rekisteröityjä
tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

