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

Laatimispäivä  24.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
Avoimet Puutarhat c/o Puutarhaliitto ry 

Osoite 
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki, y-tunnus 0201910-009-584 166 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
09-584 166 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Timo Taulavuori 
Osoite 

Viljatie 4 C, 00700 Helsink 

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

timo.taulavuori@puutarhaliitto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Avoimet Puutarhat -tapahtuman osallistujarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Avoimet puutarhat -osallistujatietoja käytetään tapahtuman markkinointiin ja onnistumisen 
varmistamiseksi. Vierailijat pääsevät tutustumaan puutarhoihin www.avoimetpuutarhat.fi -sivujen 
kautta. Sieltä löytyy tietoja kohteista, valokuvia, osoite- ja yhteystiedot. Jokainen tapahtumaan 
osallistuja kirjoittaa tiedot vapaaehtoisesti  oman puutarhan tietokantaan ja pystyy myös 
muokkaamaan niitä siellä. Oman puutarhan tiedot on mahdollista laittaa näkymättömiin halutuksi 
ajaksi näin halutessaan. Tietojen perusteella osallistujille postitetaan materiaalia, ohjeita ja tietoa 
tapahtumasta. Jos tiedotteissa on kaupallista sisältöä, osoitteistoa ei luovuteta kaupalliseen 
tarkoitukseen. Jos osallistujat ovat itse kiinnostuneita palveluista tai tuotteista, ostaja voi itse olla 
yhteydessä tuotteen tai palvelun tarjoajaan. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tiedot sisältävät puutarhakohteen nimen, osoitteen, yhteyshenkilön tiedot: sähköpostisosoitteen, 
katuosoitteen ja puhelinnumeron sekä erilaista tietoa ja kuvia puutarhakohteesta. Tietokanta ei ole 
varsinaisesti henkilötietorekisteri vaan vierailukohdetietokanta, jossa henkilönimet ja yhteystiedot 
toimivat yhteystietoina ko. kohteeseen. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Avoimet puutarhat -tapahtuman osallistujaksi liitytään vapaaehtoisesti joko tapahtuman www-sivuilta 
tai erillisten ilmoittautumislinkkien kautta. Siinä yhteydessä osallistuja luovuttaa yllämainitut tiedot 
kampanjasivujen vierailijoiden käyttöön.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Rekisteriä ei säilytetä eikä käsitellä kirjallisena. Jos tietoja joudutaan tulostamaan lyhytaikaista 
tarvetta varten, tuhotaan listat välittömästi tarpeen jälkeen. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietokannassa olevalla jäsenellä on oikeus päästä käsiksi tietoihin, tarkastaa ne ja oikaista tietonsa 
itse kirjautumistunnuksensa avulla. Muut eivät pääse käsiksi tietoihin lukuunottamatta Puutarhaliiton 
tapahtuman projektivastaavaa ja -hallinnoijaa. Rekisteriä säilytetään Puutarhaliiton tietokannassa. 
Yksittäisen kohteen tietoja luovutetaan vain henkilöille, jotka pystyvät osoittamaan henkilöllisyytensä 
tietopyynnön yhteydessä. Tämä voi tapahtua henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai muutoin 
todistamalla kiistattomasti henkilöllisyytensä. Jos rekisterissä oleva haluaa tietonsa kokonaan 
poistettavaksi, ne poistetaan maksutta kahden viikon sisällä, kun viesti tulee samasta 
sähköpostiosoitteesta, mikä on rekisterissä. Asianomainen voi käydä tämän jälkeen itse 
tarkastamassa sen, että puutarhan tietoja ei ole enää ko. sivustoilla. Muutoin tietojen poistaminen tai 
muuttaminen Puutarhaliiton toimesta vaatii henkilöllisyyden tarkastuksen. 

 


