
Outokummun kaupunki, Kaivosmuseo  Tietosuojaseloste 

 

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)  

Rekisterin/palvelun nimi: WebMusketti 

Tiedonanto laadittu (pvm): 3.8.2018 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Outokummun kaupunki 
Kaivosmuseo 
Kaivosmiehenpolku 2, 83500 Outokumpu 
p. 044 755 9391 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja(t) 
 

Merja Marin 
Kaivosmiehenpolku 2, 83500 Outokumpu 
p. 044 755 9391 
merja.marin@outokummunkaupunki.fi 
 

3. Tietosuojavastaava 
 

Jukka Orenius 
Hovilankatu2, PL 47, 83501 Outokumpu 
p. 0447559240 
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Historiatiedon tallennus museo-objekteihin.  
 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

1. Museolaki  
1§: Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja   
luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta 
tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja 
visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville--. 
 
2. Henkilön (objektin lahjoittaja) suostumus. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 

1. Objektin lahjoittajan nimi, osoite ja 
puhelinnumero 
 
2. Objektiin liittyvien (esim. entinen omistaja, 
valokuvan kohde) henkilöiden nimi, osoite, 
syntymäaika, asuinpaikka ym. vastaavia tietoja.  
 
3. Henkilötunnuksia ei kerätä tai tallenneta.  
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

1. Rekisteröidyn antamat tiedot. 
 
2. Tutkimustyössä kerätyt tiedot esim. 
haastattelut, asiakirjat, julkaisut. 
 



8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät 
 

1. Sähköiset tietojärjestelmät 
Henkilötietoja käsitellään WebMusketti -
tietojärjestelmässä. 
 
2. Manuaalinen  aineisto 
Objektin lahjoittajan tiedot sekä objektiin liittyvien 
henkilöiden tietoja käsitellään lahjoitusasiakirjassa.  
 

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

1. Sähköiset tietojärjestelmät  
Järjestelmän pääkäyttäjä hallinnoi 
käyttöoikeuksia ja ohjeistaa käyttäjiä.  
Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus vastaa 
järjestelmien ja tietoliikenteen tietoturvasta.  
 
2. Manuaalinen aineisto  
Lahjoitusta koskevat lahjakirjat säilytetään 
lukittujen ovien takana  
 

 

10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien 
profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)  

 

Automatisoituja päätöksiä tai profilointia ei tehdä.  
 

11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
 

Ei ole.  

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle  
 

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

13. Henkilötietojen säilytysaika  
 

Säilytetään pysyvästi. 

14. Rekisteröidyn oikeudet  
 

14.1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään 
koskevat henkilötiedot. Henkilö voi käyttää 
tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. 
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat 
voimassa olevaan Outokummun 
kaupunginhallituksen päätökseen.  
 
14.2. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen 
oikaisemista/korjaamista.  
 
14.3. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen 
käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä (vain 
poikkeustapauksissa jos tietojen käsittelyssä on 
epäselvyyttä, asian selvittelyn ajan). 
 
Pyyntö tietojen tarkastamiseen tai 
oikaisemiseen/korjaamiseen tehdään ensisijaisesti 
asiaa hoitavalle henkilölle. Mikäli tällaista henkilö 
ei ole tai asiassa ei päästä yksimielisyyteen 
(korjaus) pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella, 
joka toimitetaan  



kirjaamoon. Pyynnön tekijän on todistettava 
henkilöllisyytensä. Tietosuojavastaava neuvoo 
tarvittaessa.  
 
14.4. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa 
olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
PL 800,00521 Helsinki  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi  
Vaihde: 029 56 66700  
Faksi: 029 56 66735  
 
Oikeudet, joita ei sovelleta tässä rekisterissä ja 
peruste:  
 
14.5. Oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta, 
koska tietojen käsittely on tarpeen lainsäädäntöön 
perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi  
 
14.6. Oikeus peruuttaa suostumus: Ei sovelleta, 
koska tietojen käsittely perustuu lakisääteisen 
tehtävän suorittamiseen.  
 

15. Lisätietoja Museo-objektien yhteyteen tallennettuja 
henkilötietoja voidaan käyttää museon tutkimus-, 
julkaisu-, ja näyttelytoiminnassa. Kaivosmuseo voi 
luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle 
tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytarkoitukseen.  

 


