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TUTKIMUS- JA KULTTUURIPERINTÖAINEISTOIHIN SISÄLTYVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
TAMPEREEN KAUPUNGINARKISTOSSA
Rekisterinpitäjä
Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2
Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot
Asiakirjahallintopäällikkö Saija Kirkkola
Tampereen kaupunki,
PL 487, 33101 Tampere
puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html
Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Suunnittelija Liisa Kumpulainen
Tampereen kaupunki,
PL 487, 33101 Tampere
puhelin 03-565 611 (kaupungin vaihde)
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html
Kaupunginarkisto voi sopimusten perusteella joko toimia yksin rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen
käsittelijänä tiettyjen aineistojen osalta. Lähtökohtaisesti kaupunginarkisto on yksin rekisterinpitäjä, kun
toinen taho ei enää määrää aineiston käytöstä.
Kaupunginarkisto säilyttää Tampereen kaupungin sekä arkistonsa sopimuksella kaupunginarkistolle
luovuttaneiden tamperelaisten toimijoiden arkistoja. Nämä aineistot kaupunginarkisto tarjoaa tarvitsijoiden
(kuntalaiset, tutkijat, muut asiakkaat) käyttöön tutkijasalissa.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tampereen kaupunginarkiston lakisääteinen tehtävä (Arkistolaki 831/1994 § 7) on varmistaa Tampereen
kaupungin pysyvästi säilyttävien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus. Lisäksi kaupunginarkisto käsittelee
sopimuksen kautta luovutettujen tamperelaisten yksityisarkistojen sisältämiä henkilötietoja yleisen edun
mukaisia arkistotarkoituksia, tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarpeita tai tilastollisia tarkoituksia varten
(yleinen tietosuoja-asetus 6 art. 1. kohta e, tietosuojalaki 1050/2018 §4 kohta 4). Tietoaineistot säilytetään
pysyvästi osana kansallista kulttuuriperintöä.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Kaupunginarkiston säilyttämä tietoaineisto on kertynyt yli 200 vuoden aikana. Tiedot
rekisteröidyiltä keränneellä taholla on omassa toiminnassaan tietojen keräämiselle
lainmukainen käsittelyperuste ja tarkoitus. Tietosuojamääräyksiä sovelletaan vain elävien
henkilötietoihin. Kaupunginarkisto noudattaa toiminnassaan julkisuuslakia.
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Kaupunginarkiston hallussa olevat tietoaineistot sisältävät tietoa lähtökohtaisesti kaikenlaisista rekisteröityjen
ryhmistä, kuten kaupungin työntekijöistä, koulujen oppilaista, yhdistysten jäsenyydestä, tuomituista jne.
Tarkempia tietoja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä löytyy eri arkistojen kuvailutiedoista Arcaarkistotietojärjestelmästä. Tietojen sisältö on vaihteleva ja säilytyksessä on myös erityisiä henkilötietoryhmiä
koskevia tietoja.
Tiedon oikeellisuudesta ja tietosisällöstä vastaa asiakirjan laatinut taho.
Henkilötietojen suojaus
Kaupunginarkisto suojaa säilyttämiensä tietojen yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan
tietosuojalainsäädäntöä, hyviä tietosuojakäytäntöjä ja julkisuuslakia.
Tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu tilojen fyysiseen
suojaukseen, kulunvalvontaan, tietojärjestelmien turvaamiseen, käytön rajoittamiseen ja henkilökunnan
kouluttamiseen henkilötietojen käsittelyssä.
Henkilökunnan pääsy- ja käsittelyoikeus henkilötietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Tietoja
käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.
Tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Aineistoon kohdistuvien tietopyyntöjen toteuttamisessa kaupunginarkisto noudattaa julkisuuslainsäädäntöä
ja henkilötietojen suojan periaatteita. Aineistojen kuvailutietoihin liittyvät henkilötiedot ovat yleisesti
käytettävissä tietoverkon välityksellä tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.
Kaupunginarkisto ei säännönmukaisesti luovuta säilyttämiään tietoja muille osapuolille. Henkilötietoja ei
luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
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