
 Tietosuojaseloste 1 (3) 
 

Rekisterinpitäjän informointi  

rekisteröidylle 

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus,   

(2016/679), artiklat 13 ja 14 

   

 
 

    25.5.2018 
 

 

Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 

Muusa  

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Taidekokoelmien hallinta ja tunnetuksitekeminen  

3. Rekisterinpitäjä 

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 

Toimi Jaatinen, johtaja, kulttuuri- ja taideyksikkö 

Tampereen kaupunki,  

PL 487, 33101 Tampere  

puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde) 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html 

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Tapio Suominen, kokoelmapäällikkö 

Tampereen taidemuseo, PL 487, 33101 Tampere 

puh. 050 359 2410, tapio.suominen@tampere.fi 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

 Ei  

 Kyllä 

Järjestelmän ylläpidosta on solmittu palvelusopimus Valtion taidemuseon kanssa. Kun Valtion 

taidemuseo muuttui 2014 Suomen Kansallisgalleriaksi, palvelun ylläpito ja sopimus siirtyi 

Suomen taide ja taidekokoelmat-osuuskunnalle. Sopimuksessa noudatetaan IT2010 EAP -

erityisehtoja. 

7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

A) 

 Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö  

Mikä? Julkisen taidekokoelman hallinta ja tunnetuksi tekeminen 

 Lakisääteinen velvoite 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö: Museolaki 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html
mailto:tapio.suominen@tampere.fi
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 Suostumus 

 Sopimuksen täytäntöönpano 

 

B) 

 Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri  

 Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 

C) 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien 

 Ei 

 Kyllä 

Mihin?       

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

Tietojärjestelmään tallennetaan taideteoksiin liittyviin tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden 

tietoja: 

- taideteoksen tekijöiden ja valmistajien nimitiedot 

- taideteoksen valokuvaajan nimitiedot (teokseen liittyvä valokuva tai digikuva) 

- muun kuin taideteoskuvan kuvaajan nimitiedot  

- taideteosten ja kuvien tekijänoikeuksien haltijoiden nimitiedot 

- järjestelmä tallentaa taideteossiirtoja, konservointeja ja arvonmäärityksiä tehneiden 

henkilöiden nimitiedot 

- järjestelmässä on auktorisoitujen käyttäjien nimi- ja sähköpostitiedot 

9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) 

Muusa on tietokantapohjainen taidekokoelmien hallintaohjelmisto. 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

 Ei 

 Kyllä 

11. Rekisterin tietolähteet 
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Tampereen taidemuseossa tehtävä luettelointityö ja taidehistoriallinen tutkimus sekä 

konservointitutkimus. Tietoa kerätään kirjallisten lähteiden lisäksi suoraan kokoelmataiteilijoilta. 

12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus-

suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot 

on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä 

hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen 

käyttöoikeudet saadessaan.  

13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

 Ei 

 Kyllä 

Minne?  

Tietojärjestelmästä siirretään taideteoksiin liittyviä perustietoja, taiteilija- ja valokuvaajatietoja 

Tampereen taidemuseon omille verkkosivustoille sekä tulevaisuudessa Finnaan, joka on Suomen 

museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteinen hakupalvelu.  

Tietojen luovutuksen peruste: 

Kokoelmien tunnetuksi tekeminen. Museolain mukaan museoiden tulee edistää kulttuuriperintöä 

koskevan tiedon saatavuutta. 

 

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai 

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 

 Ei 

 Kyllä  

Minne?  

Finna-hakupalvelun kautta tietojärjestelmästä voidaan siirtää taideteoksiin liittyviä perustietoja 

Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan (http://www.europeana.fi) kautta tietoverkossa 

vapaasti hyödynnettäväksi.   

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 

Säilytys toteutetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti 

16. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät internet-osoitteesta: 

www.tampere.fi/tietosuojaselosteet sekä kaupungin Kirjaamosta. 

http://www.tampere.fi/tietosuojaselosteet

