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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Riku Niemi Orchestran (RNO) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 
tietosuojaseloste. 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Riku Niemi Orchestra (RNO) 

Elorytmi Oy 
Y-tunnus 2265973-8 

PL 1078 
00101 Helsinki 
rikuniemiorchestra@gmail.com 

www.rikuniemiorchestra.fi 
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Riku Niemi Orchestran orkesterituottaja 
rikuniemiorchestra@gmail.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Riku Niemi Orchestran tiedotusrekisteri 
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu.  

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Riku Niemi Orchestran tilaisuuksista tiedottaminen yhdistysten, 
järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöille ja toiminnan suunnittelusta vastaaville tahoille. 

 
Tietoja ei käytetä muuhun kuin edellä kuvattuun tarkoitukseen. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, henkilön edustama yhdistys, järjestö tai muu vastaava 

organisaatio, henkilön asema tai tehtävä kyseisessä organisaatiossa, organisaation www-sivuilla ilmoitettu 
henkilön sähköpostiosoite sekä organisaation mahdollinen yleinen sähköpostiosoite. 
 

Rekisteriin tallennettujen tietojen ajantasaisuus varmistetaan säännöllisesti eli vähintään kerran vuodessa. 
Tiedot pyritään pitämään oikeellisina ja päivittämään ajantasaisiksi käytössä olevin kohtuullisin keinoin.  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään julkisista lähteistä eli yhdistysten, järjestöjen ja muiden 

vastaavien organisaatioiden verkkosivuilta. Tietoja voidaan saada myös suoraan henkilöltä sähköpostitse, 
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö 

omalla suostumuksellaan luovuttaa tietojaan. 

mailto:rikuniemiorchestra@gmail.com
http://www.rikuniemiorchestra.fi/
mailto:rikuniemiorchestra@gmail.com


  

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja 
voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaiselle, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää tai rekisterinpitäjällä on 

tietojen luovuttamiseen jokin muu velvoittava syy. 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja sähköiseen järjestelmään tallennetut tiedot on 
suojattu palomuureilla, käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla, tieturvaa koskevilla 

teknisillä menetelmillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa 
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 

rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 

kuukauden kuluessa). 
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä 
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 

oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
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