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2. Rekisterin nimi Ohjelmaan ilmoittautumisrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:
Rekisteriin kerätään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän tuottaman ohjelman 
toteuttamista varten. Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan käsitellä seuraavia 
käyttötarkoituksia varten:

-  Ohjelmaan mukaan tulevien henkilöiden valintaan.
- Ohjelmaan liittyvän tiedottamisen, yhteydenpidon ja markkinoinnin toteuttamiseen.
- Ohjelmaan osallistumisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen.
- Käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän osallistujalta saama suostumus.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään osallistujista ainoastaan edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta
tarpeelliset henkilötiedot.
Rekisteriin kerätään osallistujista mm. seuraavanlaisia tietoja:
- etu- ja sukunimi
- ikä
- osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
- perhesuhteet, kuten tieto onko osallistujalla lapsia.
- valokuvia osallistujasta
- muut henkilötiedot, henkilötunnus ja tilinumero ainoastaan ohjelmaan osallistumisen
  aiheuttamien kustannusten korvausta ja mahdollisen palkinnon maksamista varten.

5. Rekisterin tietolähteet
Tiedot kerätään ainostaan osallistujalta itseltään, tämän antaman suostumuksen myötä.

6. Tietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään vain ohjelman tuottamisen kannalta tarpeellinen aika, 
maksimissaan 5 vuotta, ellei oikeudellinen etu, sopimuksen täyttäminen, laki tai muut 
säädökset edellytä muuta.

7. Henkilötietojen luovuttaminen kolmannelle taholle
Henkilötietoja ei luovuteta Artista Filmin ja ohjelman tilaavan tv- kanavan ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan käyttää mahdollisten palkintojen veroseuraamusten 
määrittelemiseksi välttämättömälle taholle eli verottajalle, mutta vain osallistujan omalla 
suostumuksella. Henkilötietoja ei myydä edelleen millekään muulle kolmannelle taholle. 
Henkilötietojen vastaanottaja voi käsitellä henkilötietoja vain ja ainoastaan siinä 
käyttötarkoituksessa, mihin ne on luovutettu. Vastaanottajat ovat velvollisia suojaamaan 
henkilötiedot asianmukaisesti ja noudattamaan tietoasuojalainsäädäntöä.
Osallistujien nimitietoja voidaan käyttää  ohjelman markkinoinnissa ja tiedottamisessa 
osallistujan omalla luvalla ja yhdessä sovittavalla tavalla, siinä laajuudessa, kuin se 
edellämainittujen toimenpiteiden osalta on tarpeellista.



8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Artista noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja 
viranomaisten ohjeistuksia.
Osallistujarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Artistan erikseen 
määrittelemät henkilöt sekä Artistan toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät 
kolmannet osapuolet. Mahdollinen kirjallinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on 
pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurilla ja salasanoilla. Digitaaliseen aineistoon on 
pääsy vain siihen oikeutetulla henkilöillä.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
- Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
- Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Artistan ”ohjelmaan
  ilmoittautumisrekisteriin” on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä Artistalle.  
-Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden     
käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä 
kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa osallistujan tulee 
ottaa yhteyttä Artistaan kirjallisesti osoitteeseen:
Artista Filmi Oy, Pl 244, 28101, PORI

- Rekisteröidyllä on  oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista ja käsittelyn 
rajoittamista. 

- Rekisteröidyllä on  oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

- Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

- Osallistujalla on oikeus vaatia Artistaa rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä 
esimerkiksi siinä tilanteessa, kun osallistuja odottaa vastausta tietojensa oikaisemisesta 
tai poistamista koskevaan pyyntöön.

- Osallistujalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Artista ei ole 
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 
Helsinki, puh. 029 56 66700, s-posti tietosuoja@om.fi.
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