
 
Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n jäsen- ja oppilasrekisterin 
tietosuojaseloste 

1.  Rekisterinpitäjä 

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry. (myöh. CM) 

2.  Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 

Jukka-Pekka Mäki-Luopa, toiminnanjohtaja 
Cantores Minores -kannatusyhdistys ry., Meritullintori 3, 00170 Helsinki 
puh. 09-687 7720, toimisto@cantoresminores.fi 

3.  Rekisterin nimi 

Cantores Minores -kannatusyhdistys ry:n sekä Cantores Minores -poikakuoron 
ja -musiikkiopiston oppilas-, jäsen-, alumni- sekä asiakasrekisteri. 

4.  Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, CM:n oikeutettuun etuun 
tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on CM:n 
ja sen oppilaiden oppilas- ja opintosuoritusten, jäsenten ja asiakkaiden 
välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja 
tilastointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suora-
markkinointiin ja profilointiin. Tietoja voidaan käyttää myös väärin-
käytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä palveluiden suunnittele-
miseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja mielipide- ja 
markkinatutkimuksiin. 
CM:llä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja 
toteuttamisessa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä 
määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. 

5.  Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötietoihin liittyvät tiedot: 

- nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero    
- oppilas-, jäsen- ja asiakashistoria koskevat tiedot 
- suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset sekä mahdolliset rekisteröidyn 

asiakkaan  itsensä antamat muut tiedot 

6.  Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään 
palveluiden, verkkosivuston käytön, oppilaaksioton, sopimuksen 
solmimisen tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä 
saaduista tiedoista sekä asiakkuuden aikana kertyvistä tiedoista. 
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös palveluntuottajien 
ylläpitämistä rekistereistä. 

 

 



 

 

7.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen 
  ulkopuolelle 

CM  ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 
Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. 

CM voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden (kuten 
asiakassuhteen) päättymisen jälkeen CM:n suoramarkkinointirekisteriin. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 

Asiakas- ja oppilastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja 
vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. 
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja 
muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat, niiden varmuuskopiot 
sekä mahdolliset paperikopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin 
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon 
käyttötarkoituksen vuoksi.  

9.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin 
tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja 
muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa 
koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle 
yhteyshenkilölle. 

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilö-
tietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista 
taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai 
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyyntö voidaan milloin tahansa 
antaa kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän 
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, mikäli suostumus on käsittelyn 
perusteena. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja sähköistä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 
Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2. mainitulle 
yhteyshenkilölle. 


