
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  23.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kamariorkesteri Avanti! (Pro Avanti! ry / Avanti! ry)  

Osoite 

Tallberginkatu 1/146, 00180 Helsinki  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358-50-581 0409, avanti@avantimusic.fi  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Toiminnanjohtaja  
Osoite 

Tallberginkatu 1/146, 00180 Helsinki. Käyntiosoite Tallberginkatu 1, V-rappu.  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358-50-581 0409  

3 
Rekisterin 
nimi 

Media- ja sidosryhmärekisteri  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Avanti! kamariorkesterin ja median, sekä sidosryhmien välinen 
ammatillinen, yhteistyön mahdollistava yhteys (asiallinen yhteys).   
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin: 
• Avantin toiminnnasta tiedottaminen mediaviestinnän keinoin ja kontaktihistorian hallinta 
• Yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa ja laskutustietojen ja kontaktihistorian hallinta yhteistyöhön 
liittyen 
• Ostopalveluna hankittavien työsuoritteiden hankkiminen, kontaktihistorian ja laskutukseen 
tarvittavien tietojen hallinta  
 
 
  
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Media- ja sidosryhmärekisterissä säilytettävät perustiedot: 
• yrityksen ja henkilön nimi 
• yrityksen osoite 
• henkilön tai yrityksen puhelinnumero(t) 
• henkilön sähköpostiosoite 
• yrityksen y-tunnus  
  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Median yhteystietoja kerätään pääasiassa mediayrityksien nettisivuilta mediaviestinnän 
mahdollistamiseksi. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot saadaan pääasiassa heiltä itseltään tai 
yrityksien nettisivuilta. Yrityksien, joiden palveluita ostetaan, yhteystiedot saadaan yrityksien 
nettisivuilta tai heiltä itseltään. Kuka tahansa voi lisäksi saada yhteystietonsa Avantin 
uutiskirjerekisteriin ilmoittamalla omat yhteystietonsa Avantin nettisivujen kautta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot on tallennettu Avantin sähköisiin järjestelmiin, joihin pääsy on turvattu salasanoin. Rekisteriin 
on käyttöoikeus vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkistuspyynnöt 
osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle avanti@avantimusic.fi 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle avanti@avantimusic.fi  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


