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1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Hämeen keskiaikaseura ry
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Lea Viljanen

Osoite

Lohkopellontie 18 A 2, 00650 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Lea.Viljanen@iki.fi
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Nuijasodan osaanottajarekisteri
Nuijasota-tapahtuman ilmoittautumisten käsittely.

5
Rekisterin
tietosisältö

Etunimi, sukunimi, keskiaikanimi,
ikäryhmä,
keskiaikaseuran ryhmä, keskiaikaseuran jäsennumero,
sähköpostiosoite, puhelinnumero,
ruoka-aineallergiat,
tapahtumaan liittyvät valinnat

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoastaan ilmoittautujan itsensä antamat tiedot.

7
Tietoja ei luovuteta tapahtuman järjestämiseen liittymättömille tahoille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8
Ei siirretä tai luovuteta.
Tietojen
siirto
Kuitenkin on mahdollista, että järjestelmästä sähköpostitse lähtevät ilmoittautumisen varmistavat
EU:n tai
sähköpostiviestit voivat siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, riippuen annetuista
ETA:n
sähköpostiosoitteista.
ulkopuolelle

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

2

A Manuaalinen aineisto

Tiedot tulostetaan Tollkeeper-järjestelmästä Nuijasota-tapahtumaan ja tuhotaan tapahtuman
jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti aineisto on tähän tarkoitukseen laaditussa Tollkeeper-sovelluksessa, johon pääsyä
rajoitetaan käyttöoikeusmäärityksin. Vain tapahtuman järjestämiseen liittyvillä henkilöillä on
pääsyoikeus järjestelmään ja siellä oleviin tietoihin. Järjestelmästä voidaan ottaa osioita
käsiteltäväksi toimisto-ohjelmilla (esim. Excel) ja lähetettäväksi järjestäjille.
Tollkeeper-järjestelmä sijaitsee Amazon-pilvipalvelussa niin, että palvelu on määritelty EU:n
alueella (Amazon EU West). Pilvipalvelualustaan asennetaan säännöllisesti tietoturvapäivityksiä.
Pääsy palvelimelle on rajattu AWS-palomuurilla sekä käyttöoikeusmäärityksillä.
Tollkeeper-sovelluksen tietokannasta voidaan ottaa ajoittain varmuuskopioita, joita säilytetään
rekisterin yhteyshenkilön tietokoneella käyttöoikeusmäärityksin suojattuna.
Aineistoa voi olla myös Nuijasodan järjestäjien tähän tarkoitukseen erityisesti perustetulla Gmailsähköpostitilillä. Tämä tili on vain järjestäjien käytössä.
10
Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve (GDPR Art 6 kohta 1 b)
Henkilötietojen
käsittelyKäsittely perustuu siihen, että ilmoittautumalla Nuijasota-tapahtumaan syntyy henkilön ja Hämeen
peruste
keskiaikaseuran välille sopimus palvelun hankinnasta ja toimittamisesta. Tietoja käsitellään palvelun

toteuttamiseksi. Palvelua ei voida toteuttaa ilman näitä tietoja.

11
Muutospyynnöt,
tietojen
tarkistus,
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää järjestelmässä olevien tietojen tarkastusta ja oikaisua. Poistaminen
on mahdollista vain jos käyttäjä peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan. Rekisteröity voi tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valituksen tietosuojavaltuutetulle.
Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen nuijasota@gmail.com.

12
Tietojen
säilytys

Tietoja säilytetään vähintään niin kauan kunnes Nuijasota-tapahtuman kirjanpito on hyväksytty.
Tämän jälkeen tiedot poistetaan Tollkeeper-järjestelmästä ja sähköpostilaatikosta.

13
Evästeet

Rekisteröidyn toimintaa ei seurata evästeiden avulla.
Ainoastaan tapahtumahenkilökunnalle suunnatulla Tollkeeper-osiossa käytetään evästettä
muodostamaan istunto henkilökunnan suojattuun näkymään.

14
Automaattinen
päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

