Tietosuojaseloste
Pispalan Sottiisi/ Suomen Nuorisoseurat ry (Y-tunnus, 0215296-4)
pitää yllä asiakas-, esiintyjä ja talkoolaisrekisteriä
OSANOTTAJAREKISTERI
1. Rekisterinpitäjä
Pispalan Sottiisi / Suomen Nuorisoseurat ry
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4, 3. krs
33100 Tampere
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Pispalan Sottiisi, Osanottajarekisteri
Päivi Hoppu
paivi.hoppu@nuorisoseurat.fi
puh. +358 44 722 2324
3. Rekisterin nimi
Pispalan Sottiisin osanottajarekisteri
4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
Osanottajat, asiakaspalvelut
Henkilötietoja käytetään ainoastaan normaalin osanottaja- ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä hoitoon.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, postiosoite) ja taustajärjestö tai yhdistys. Tiedot saadaan rekisteröidyn oman ilmoituksen
perusteella.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta tai siirretä Nuorisoseurojen ulkopuolisille tahoille.
8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet
tiedot. Tietojen tarkastus, päivitys ja poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

ESIINTYJÄREKISTERI
1. Rekisterinpitäjä
Pispalan Sottiisi / Suomen Nuorisoseurat ry
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4, 3. krs
33100 Tampere
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Pispalan Sottiisi, Esiintyjärekisteri
Jaana Kari
jaana.kari@nuorisoseurat.fi
puh. +358 50 409 8332
3. Rekisterin nimi
Pispalan Sottiisin esiintyjärekisteri
4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
Tapahtumiin ilmoittautuneet esiintyjät ja ryhmät, ohjelma
Esiintyjärekisterissä on tietoja Pispalan Sottiisin tapahtumissa (Pispalan Sottiisi, Tanssimania, Folklandia)
esiintyneistä ja esiintymään hakeneista esiintyjistä. Rekisteri perustuu esiintyjien omiin hakemuksiin tai
ilmoituksiin. Kokoonpanoja esitteleviä tietoja käytetään ohjelmasuunnitteluun, markkinointiin ja
ohjelmasta tiedottamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, postiosoite) ja taustajärjestö tai yhdistys. Tiedot saadaan rekisteröidyn oman ilmoituksen
perusteella.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta tai siirretä Nuorisoseurojen ulkopuolisille tahoille ilman perusteltua syytä.
8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet
tiedot. Tietojen tarkastus, päivitys ja poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

TALKOOREKISTERI
1. Rekisterinpitäjä
Pispalan Sottiisi / Suomen Nuorisoseurat ry
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4, 3. krs
33100 Tampere
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Pispalan Sottiisi, Talkoorekisteri
Sari Ortju
sari.ortju@nuorisoseurat.fi
puh. +358 50 466 4565
3. Rekisterin nimi
Pispalan Sottiisin talkoolaisrekisteri
4. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
Tapahtumiin ilmoittautuneet talkoolaiset, työsuunnittelu/työvuorot, tapahtumajärjestelyt
Talkoorekisterin tietoja käytetään Pispalan Sottiisin tapahtumien talkoolaisten (Pispalan Sottiisi,
Tanssimania, Folklandia) rekrytoinnissa ja heille tiedottamisessa.
5. Rekisterin tietosisältö
Tiedot saadaan rekisteröityneiden oman ilmoituksen perusteella. Ilmoittautumislomake ohjautuu
vapaaehtoisten rekrytoinnista vastaavalle henkilölle. Rekisteri sisältää ilmoittautumislomakkeen tiedot:
nimi, sähköposti, puhelinnumeron, kirjatut lisätiedot (tarvittaessa syntymäaika, erikoisruokavalio).
Folklandia-risteilylle ilmoittautuneilta vapaaehtoisilta kysytään syntymäaika laivayhtiötä varten, mutta tätä
tietoa ei säilytetä. Ilmoitettuja tietoja säilytetään osin (nimi, sähköposti), mikäli talkoolainen ei kiellä
tuleviin tapahtumiin liittyvää rekrytointiviestintää tai markkinointia.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta tai siirretä Nuorisoseurojen ulkopuolisille tahoille ilman perusteltua syytä.
8. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet
tiedot. Tietojen tarkastus, päivitys ja poistaminen tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan
henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

