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TIETOSUOJASELOSTE  
Henkilötietolaki (523/1999) 10 

Laatimispäivä:  26.2.2021 
 

1. Rekisterinpitäjä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö  
0451072-9 

Lasten ja nuorten kulttuuritalo Villa Arttu 
Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Anni Rupponen
tuottaja 

p. 050 308 3625 
anni.rupponen(at)artcentre.fi 

3. Rekisterin nimi Taide\Folio-sivustolle rekisteröityneiden käyttäjätiedot 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Taide\Folio-sivuston Ilmoitustaulun keskusteluihin 
osallistuminen sekä sisällön kommentointi edellyttävät 
rekisteröitymistä. Tiedot kerätään, jotta kävijällä on 
mahdollisuus osallistua keskusteluun yksilöitynä osapuolena, ja 
keskustelun tasoa voidaan ylläpitää ja moderoida. Taidekeskus 
ei tarjoa mahdollisuutta osallistua keskusteluun anonyyminä. 
Keskustelut ja niiden kommentit ovat julkisia rekisteröityneille ja 
ei-rekisteröityneille käyttäjille. 
 
Taide\Folio-sivuston Näyteikkunaan pystyy luomaan profiilin 
ainoastaan rekisteröitymällä. Tiedot kerätään, jotta käyttäjillä on 
mahdollisuus luoda itse oman taiteensa esittämiseen tarkoitettu 
profiili ja ylläpitää sitä itse. Käyttäjä voi valita itse, mitä tietoja 
lisää profiiliin. Profiiliin lisätyt tiedot ovat julkisia rekisteröityneille 
ja ei-rekisteröityneille käyttäjille. 
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5. Rekisterin tietosisältö - sähköpostiosoite (pakollinen tieto, käytetään kirjautumisen vahvistamiseen) 
- salasana 

Ilmoitustaulu 
- käyttäjänimi (itse valittava) 

- viestien määrä 
 

Näyteikkuna 
- taiteilijanimi (itse valittava) 
- syntymäaika (julkiseksi tulee ikä, ei syntymäaika) 
- viimeisin vierailukerta 
- viestien määrä 

Edellä mainittujen tietojen lisäksi käyttäjä voi halutessaan 
ilmoittaa: 
- taiteilijakuva 
- CV 
- henkilökuvaus 
- sähköposti (voi olla eri, kuin kirjautumisessa käytettävä sähköposti) 
- sosiaalisen median ja muun verkkosisällön linkit 
- muut omaa taidetta koskevat tiedot, kuten tekniikat ja teemat 
- ladatut teokset 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan henkilöiltä, joita ne koskevat. 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Ei luovuteta ulkopuolisille. 
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8. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

A. Manuaalinen aineisto Ei siirretä 

B. IT:llä käsiteltävät tiedot Ei siirretä 

9. Rekisterin 
suojauksen periaatteet Tiedot säilytetään tietokoneella, joka on suojattu 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

10. Rekisterin 
voimassaoloaika 

Rekisteri on voimassa toistaiseksi. 
 
Käyttäjän tiedot poistuvat automaattisesti rekisteristä hänen 
poistaessa tilinsä. 

11. Tarkastusoikeus Henkilöillä, joita tiedot koskevat on oikeus pyytää niiden 
tarkastamista, vastuuhenkilönä tuottaja. 
 
Pääsääntöisesti Taide\Folion käyttäjä voi itse muokata ja 
poistaa tietojaan tarpeen mukaan. 

12. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Henkilöillä, joita tiedot koskevat on oikeus pyytää tietojen 
korjaamista sähköpostilla, vastuuhenkilönä tuottaja. 
 
Pääsääntöisesti Taide\Folion käyttäjä voi itse muokata ja 
poistaa tietojaan tarpeen mukaan. 

13. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilöillä, joita tiedot koskevat on oikeus pyytää tietojen 
poistamista rekisteristä sähköpostilla, vastuuhenkilönä tuottaja. 
 
Pääsääntöisesti Taide\Folion käyttäjä voi itse poistaa tietojaan 
tarpeen mukaan. 


