
 

Tietosuojaseloste 
 
 
Keräämme välttämättömiä henkilötietoja sidosryhmistämme: esiintyjistä ja heidän avustajistaan sekä 
tilaisuuksien järjestäjistä ja tilaisuuden toteuttamiseen vaikuttavista henkilöistä (teknisistä henkilöistä, 
esiintymisajankohdan yhteyshenkilöstä jne). Esiintyjistä tarvitsemme tietoja esimerkiksi palkkion maksua 
varten.  
 
Varaamme esimerkiksi majoituksia ja matkalippuja ja tällöin keräämme myös matkustajien tiedot. Voimme 
välittää näitä tietoja myös tilaisuuden järjestäjälle, mikäli esimerkiksi on sovittu, että he hoitavat 
majoituksen. Velvoitamme järjestäjiä tuhoamaan henkilötiedot sitä mukaan, kun tilaisuus on järjestetty. 
 
Keräämme tietoja myös tilaisuuden järjestäjistä, että voimme olla heihin tai heidän edustajiinsa yhteydessä 
esiintymisiin liittyvissä järjestelyissä. Voimme myös olla esiintymisen jälkeen yhteydessä järjestäjään ja 
tarjota heille uutta esiintymistä. Emme kuitenkaan lähetä massapostituksia. 
 
 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö 
Yritys:   M. Ojaniemi, M. Agency 
Nimi:   Margit Ojaniemi 
Y-tunnus:   3243655–4 
Osoite:   Nissilänpiha 3 a 
Postinumero: 04250 
Postitoimipaikka: KERAVA 
Puhelinnumero:  0407233698 
Sähköpostiosoite:  margit.ojaniemi@gmail.com 
 
2. Tietosuojavastaava 
Sama kuin edellä. 
 

3. Rekisterin käyttötarkoitus  
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:  
• Palkan tai palkkion maksu  
• Esiintymisiin liittyviin järjestelyihin 
• Artistien esiintymisten markkinointiin 

 
Rekisteröityjen henkilötietojen käyttöperusteena on:  
• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn  
• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde  
• Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite  
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 
 
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös 
keskitetysti henkilön organisaation yhteyshenkilöltä. Verotustiedot voidaan hankkia 
vuosittain myös verohallinnon tietokannasta. Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain 
sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –
analytiikkatyökalun avulla. 
 
5. Rekisterin tietosisältö  
Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Henkilön nimi, Sähköpostiosoite ja Puhelinnumero. 
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Laskutusta varten voimme tarvittaessa myös kerätä henkilöiden osoitetietoja ja 
henkilötunnuksia.  
 
7. Tietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän 
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. 
 

Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilöryhmittäin sen 
mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus 
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä 
ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolella. 
 

9. Evästeet ja muut seurantatekniikat  
Rekisterinpitäjä ei käytä evästeitä tai muita vastaavia teknisiä seurantatekniikoita. 
 
10. Rekisterin suojaus  
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.  
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä mahdollisella 
kaksivaiheisella tunnistuksella.  
 
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka 
tarvitsevat tietoja tehtävissään. 
 
11. Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 
 
12. Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on 
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle. 
 
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai 
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai 
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai 
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen  
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös 
tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttamiseen. 


