
Tietosuojaseloste Vox Aurean kuorolaisten henkilötietorekisteristä 

Seloste hyväksytty Vox Aurean tuki ry:n hallituksen kokouksessa 8.5.2018 

 

Rekisterin pitäjä 

Vox Aurean tuki ry (Y-tunnus: 1020305-5) 
Puistokatu 7-9, 40100 Jyväskylä 
puheenjohtaja@voxaurea.fi 
 

Yhteyshenkilö 

Vox Aurean yhteyshenkilö 
voxaurea@voxaurea.fi 
 

Tietosuojavastaava 

Vox Aurean tiedottaja 
tiedotus@voxaurea.fi 
 

Rekisterin nimi 

Vox Aurean kuorolaisten henkilötietorekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Jäsenyyden hoitaminen; erityisesti yhteydenpito kuorolaisiin ja heidän huoltajiinsa sekä toimintamaksujen 

laskutus. Käsittelyn perusteena EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohdan (b) 

mukaisesti rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen (jäsenyyden) toimeenpaneminen. Käsittely 

on rajattu vain kuoron toiminnan ja käytännön järjestelyjen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Kuorolaisen nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), vanhempien nimet ja 

yhteystiedot, kuorolaisen mahdolliset allergiat ja lääkitykset. Mahdollisia allergioita ja lääkityksiä koskevien 

tietojen käsittelyn perusteena on kuorolaisen terveyden turvaaminen kuorotoiminnassa (matkat ja 

konsertit). 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietojen lähteinä ovat kuorolaiset ja heidän huoltajansa. 
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kuoron rahastonhoitajalle luovutetaan nimet ja osoitteet toimintamaksujen laskutusta varten. Perusteena 

jäsenyyden hoitaminen (rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen toimeenpano). 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

Tietojen säännönmukainen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Kuorolaisen jäsenyyden päättyessä tiedot hävitetään. Vain 

kuoromatkoja varten kerättävät arkaluonteiset tiedot (sosiaaliturvatunnus, terveystiedot) hävitetään 

matkan jälkeen. 

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteröityjen tietoja säilytetään sähköisesti yhteyshenkilön salasanasuojatulla tietokoneella. 

 

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

- Oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.  

- Oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan tiedon korjaamista.  

- Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta 

viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, 

mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Tätä oikeutta ei 

kuitenkaan sovelleta, mikäli rekisterinpitäjällä on tarve tietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 

artiklan 17 kohdan 3 jonkin perusteen mukaisesti.  

- Oikeus rajoittaa henkilörekisteriin talletettujen tietonsa käsittelyä, jos jokin tietosuoja-asetuksen 

artiklan 18 kohdan 1 tapauksista täyttyy (esim. jos tiedot eivät pidä paikkaansa tai käsittely on 

lainvastaista).  

Kaikkia edellä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt osoitetaan Vox Aurean Tuki ry:n tietosuojavastaavalle 

sähköpostitse. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, 

että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.  


