Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoiman Future
Narratives -hankkeen tietosuojaseloste

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja
avoin kansalaisjärjestö. Seuran tehtävänä on vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista
osaamista ja osallisuutta kulttuuriperintöön sekä tukea kasvatus-, opetus- ja nuorisoalan
ammattilaisten ja organisaatioiden työtä kulttuuriperintökasvattajina.
Future Narratives on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoima kaksivuotinen
(2021-2023) kehityshanke. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma.
Hankkeen partneriverkostoon kuuluvat:
• INTO School (Suomi): https://www.intoschool.org/
• Urban Development Center (Serbia) https://www.udc.rs/about/
• Fundacion SM (Espanja): http://www.fundacion-sm.org/
Hankkeessa kehitetään ja testataan Euroopan laajuista kulttuuriperintökasvatuksen mallia,
joka perustuu tarinallisuuteen ja luovuuden tukemiseen teknologian avulla. Hankkeessa oppilaat
ja opettajat luovat musiikkia, äänimaisemia, videoita ja tarinoita – uutta kulttuuriperintöä.
Hankkeen yhteydessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura käsittelee henkilötietoja
tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen
yksityisyyttä ja se käsittelee toiminnassaan näiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin,
mm.:
•
•
•
•
•
•
•

mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
millaisia tietoja keräämme ja mistä saamme tiedot
mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
kuinka kauan tietoja säilytetään
mihin tietoja luovutetaan ja siirretään
miten huolehdimme tietoturvasta
millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

1. Yhteystiedot
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on rekisterinpitäjä tässä tietosuojalausekkeessa
kuvamaamassamme henkilötietojen käsittelyssä. Voit olla yhteydessä alla oleviin
yhteystietoihin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa:
Rekisterinpitäjä:
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. (y-tunnus 2148270-7)
Hallituskatu 2b, 00170 Helsinki
Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen kati.nurmi@kulttuuriperintokasvatus.fi tai info@kulttuuriperintokasvatus.fi.
2. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot
Käsittelemme Future Narratives -hankkeessa mukana olevien opettajien ja oppilaiden sekä
oppilaiden huoltajien henkilötietoja.
Opettajista käsittelemme tyypillisesti ainakin seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•

Nimi ja yhteystiedot
Kuvat/videot hankkeen aktiviteeteista
Suostumukset ja luvat
Palautteet ja arvioinnit
Tiedot hankkeen tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan lukien tiedot
mahdollisista allergioista tai erityisruokavaliosta)

Oppilaista käsittelemme tyypillisesti ainakin seuraavia henkilötietoja:
•
•
•
•
•
•

Nimi ja yhteystiedot
Ikä / luokkataso
Kuvat/videot hankkeen aktiviteeteista
Suostumukset ja luvat
Palautteet ja arvioinnit
Tiedot mahdollisista hankkeen tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan
lukien tiedot mahdollisista allergioista tai erityisruokavaliosta)

Oppilaiden huoltajista käsittelemme tyypillisesti ainakin seuraavia henkilötietoja:
•
•

Nimi ja yhteystiedot
Suostumukset ja luvat

•
•

Kuvat/videot hankkeen aktiviteeteista
Tiedot mahdollisista hankkeen tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan
lukien tiedot mahdollisista allergioista tai erityisruokavaliosta)

Saamme pääsääntöisesti yllä mainitut tiedot rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi käsittelemme Future Narratives -hankkeessa mukana olevien tai -hankkeesta
mahdollisesti kiinnostuneiden kulttuuriperintöalan toimijoiden, muiden sidosryhmien,
päättäjien sekä toimittajien tietoja. Käsittelemme tyypillisesti ainakin seuraavia
henkilötietoja:
•
•
•
•

Nimi ja yhteystiedot
Asema
Kuvat/videot hankkeen aktiviteeteista
Tiedot mahdollisista hankkeen tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan
lukien tiedot mahdollisista allergioista tai erityisruokavaliosta)

Saamme yllä mainitut tiedot rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppaneiltamme tai
keräämme niitä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten julkishallinnon,
organisaatioiden ja yritysten verkkosivuilta.
3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
•

•

Future Narratives -hankkeen toteuttamiseen projektisuunnitelman sekä Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Erasmus+ välisen sopimuksen mukaisesti (ml.
mahdollisten päätösjuhlien järjestämiseen sekä hankkeen loppuraportin laatimiseen);
Future Narratives -hankkeeseen liittyvään viestintään

Käsittelemme tietoja sopimusvelvoitteiden, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran
oikeutetun edun ja rekisteröidyn suostumuksen perusteella.
4. Tietojen säilytysaika
Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi.
Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla
tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.
5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan siirtää ja julkaista niiltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura luovuttaa ja siirtää em. henkilötietoja
pääsääntöisesti alla kuvatulla tavalla:
•

•
•

•

•

Yhteistyökumppanit: Voimme suostumuksesi – tai, mikäli rekisteröity on lapsi, lapsen
huoltajan suostumuksen – tai Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran oikeutetun
edun perusteella luovuttaa henkilötietojasi hankkeessa mukana oleville
yhteistyökumppaneille.
Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin
voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Suostumus: Voimme suostumuksesi – tai, mikäli rekisteröity on lapsi, lapsen huoltajan
suostumuksen – perusteella luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme
tällaiset suostumukset erikseen.
Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on
tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, mahdollisten oikeudenloukkauksien
tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Alihankkijat: Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka käsittelevät
henkilötietoja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran puolesta ja lukuun. Olemme
sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että alihankkija käsittelee henkilötietoja kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Luovutukset ja siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle, pois lukien hankkeen partnerimaa Serbia.
6. Tietoturvallisuus
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura käsittelee henkilötietoja tietoturvallisella tavalla
ja käyttää asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen
suojaamiseen. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietokannat ovat palomuurein,
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, henkilötietoja sisältävät asiakirjat
säilytetään lukituissa tiloissa. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seuran lukuun toimivien yritysten tai organisaatioiden
työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura noudattaa tietoturvallisuuden varmistamisessa
omaa tietoturvapolitiikkaansa.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on rekisteröitynä/lapsen huoltajana tiettyjä lainsäädäntöön perustuva oikeuksia
vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit/huoltaja voi
tällä hetkellä vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn:
•

•

•

•

•

Omien tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla/huoltajalla on
oikeus tarkastaa sinusta/lapsesta tallennetut henkilötiedot lähettämällä meille
tietopyynnön. Pyynnöstäsi/huoltajan pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai
poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet
henkilötiedot. Sinulla/huoltajalla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi/lapsen
henkilötietojen poistamista.
Suostumuksen peruuttaminen: Voit/huoltaja voi peruuttaa antamasi/antamansa
suostumuksen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Suostumuksen peruuttaminen
ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyjen toimenpiteiden lainmukaisuuteen.
Tietojen siirtäminen: Voit/huoltaja voi myös saada siirretyksi antamasi/huoltajan
antamat henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen
perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit/huoltaja voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu
oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi
tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita
vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun
rekisteröity/huoltaja kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
Valitusoikeus: Voit/huoltaja voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot/huoltaja
katsoo,
että
henkilötietojasi/lapsen
henkilötiedot
on
käsitelty
tämän
tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesi.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

