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1. Rekisterinpitäjä 

 
Suomen valokuvataiteen museon säätiö 
Tallberginkatu 1 G 
00180 Helsinki 

 
2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Tiedusteluihin vastataan sähköpostitse osoitteessa fmp@fmp.fi. Pyyntöihin pyritään 
vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa. 

 
3. Rekisterin nimi 
 
Suomen valokuvataiteen museon yleisöpalvelut (varaus, osto ja myynti) 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 
 
Henkilötietoja käsitellään Suomen valokuvataiteen museon Time Works- ja Holvi-
palveluiden kautta myytävien palveluiden varauksen, oston ja myynnin yhteydessä ja 
niiden mahdollistamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:  
• palvelun varaaminen, osto ja peruutus 
• viestintä, palautteenanto ja yhteydenotto  
• palveluiden laskutus   
 
Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen tai luovuteta kolmansille osapuolille. 

5. Rekisterin tietosisältö  

Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, 
varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot 

Asiakastiedot (yritys): Yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot 

Saamme tiedot varauksen tai oston yhteydessä tai muun yhteydenoton kautta. 

  



6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään hänen varatessaan ja/tai ostaessaan 
palvelun. Yhteydenotto on voinut tulla joko puhelimitse, sähköpostitse tai Holvi-
verkkokaupan tai museon verkkosivuilla olevan varaus- ja ostopalvelun kautta. 

7. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus  

Henkilötietoja käsittelevät museon työntekijät, joiden toimenkuvaan kuuluvat 
yleisötyön palveluiden varaukseen, myyntiin ja laskutukseen liittyvät työtehtävät. 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle.  

8. Tietojen poistaminen  

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä osoitteen haltijan vaatimuksesta. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri 
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  

10. Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten 
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötiedot 
poistetaan henkilön erillisestä pyynnöstä poistamalla ne manuaalisesti kaikista 
järjestelmistä, joissa tieto on tallennettuna.  

11. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat 
henkilötiedot, oikaisemaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot ja rajoittamaan 
henkilötietojen käsittelyä.  

Tietosuojaselosteen muuttaminen  

Suomen valokuvataiteen museo kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää oikeuden 
muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. On suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voi olla yhteydessä sinua palvelleeseen 
henkilöön tai asiakaspalveluumme. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme. 

 


