
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  10.4.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

UMO-säätiö s.r. (UMO Jazz Orchestra)  

Osoite 

Tallberginkatu 1 / 139, 00180 Helsinki  

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

jazz@umo.fi  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Viestintäpäällikkö 
Osoite 

Tallberginkatu 1 / 139, 00180 Helsinki  

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

jazz@umo.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

UMO Jazz Orchestran media- ja sidosryhmärekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 
Orkesterin mediatiedotuksen, viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden hoito, sekä rekisteritietoihin 
perustuva monikanavakontaktointi, viestintä ja tapahtumahallinta. Rekisteritietoja käytetään myös 
orkesterin palveluiden markkinointiin ja myyntiin.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Järjestelmään rekisteröidään: 
- Potentiaaliset henkilö- ja yhteisöasiakkaat sekä median edustajat  
- Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot, sekä yhteyshenkilöt em. yhteisöissä. 
- Yksityishenkilöistä rekisteriin tallennetaan nimi ja yhteystiedot. Yhteisöistä ja niiden edustajista 
voidaan tallentaa myös muita tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhankkeisiin orkesterin kanssa. 
 
Henkilön perustiedot: 
• nimi 
• yritys / yhteisö  
• puhelinnumero(t) 
• sähköpostiosoite 
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietoja täydennetään ja ylläpidetään median kontaktien perusteella. Lisäksi tietoja täydennetään 
omistajien ja rahoittajien kautta.  
 
Tiedot kerätään järjestelmään orkesterin piirissä tapahtuvan toiminnan kautta, esimerkiksi orkesterin 
tapahtumat, yhteistyökumppanit ja viestinnästä kiinnostuneet henkilöt. Yhteisöistä voidaan kerätä 
tietoa myös julkisesti saatavilla olevista rekistereistä sekä median, toimitusten tai yhteisöjen omilta 
nettisivuilta. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta.  
  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot on tallennettu Creamailer Oy:n palvelimelle ja käyttöoikeudet on rajattu käyttäjätunnuksin ja 
salasanoin UMOn toimiston sisälle. Rekisteriin on käyttöoikeus vain henkilöillä, jotka tarvitsevat 
tietoja työtehtävissään.  
   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset 
tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle jazz@umo.fi  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle 
jazz@umo.fi  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


