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Tietosuojaseloste 

 

 

Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten 

Suomen Pankki käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja mitä 

oikeuksia rekisteröidyllä on. 

1. Rekisterin nimi 

 
Suomen Pankin rahamuseon osallistuja-, sidosryhmä- ja asiakasrekisteri 

2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Suomen Pankki 

Y-tunnus: 0202248-1 

PL 160 

00101 Helsinki 

 

Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 

Jaakko Koskentola 

Sähköposti: jaakko.koskentola(at)bof.fi  

Puh: +358 9 183 2607 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Sähköposti: tietosuojavastaava(at)bof.fi 

Puh: +358 9 1831 (vaihde) 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

 
Rahamuseon opastuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja käsitellään opastusten ja 
järjestettävien tapahtumien hallinnointia varten. Rahamuseon tapahtumiin kutsuttujen henkilöiden tietoja 
käsitellään kutsun lähettämiseksi ja vastauksen vastaanottamiseksi. Käsittelyn peruste on Suomen 
Pankin yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Rahamuseon sidosryhmiin kuuluvien ja uutiskirjeen 
tilanneiden tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tapahtumakutsujen ja uutiskirjeiden 
lähetystä sekä muuta tiedottamista varten. Lisäksi rahamuseon opastuksiin ja tapahtumiin 
ilmoittautuneiden ja sidosryhmiin kuuluvien tietoja käsitellään rahamuseon toiminnan suunnittelua ja 
kehittämistä varten Suomen Pankin yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 
 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

 

Rekisteröityjen ryhmät: 

– Opastuksen varanneet 
– Tapahtumaan ilmoittautuneet 
– Tapahtumiin kutsutut 
– Uutiskirjeen tilaajat  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:tietosuojavastaava@bof.fi
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– Kyselytutkimukseen vastanneet 
– Sidosryhmiin kuuluvien edustajat. Sidosryhmiä ovat talousosaamisen strategian edistämiseen 

osallistuvia tahoja, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. 
Henkilötietoryhmät: 

– Etu- ja sukunimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
– Tarvittaessa erikoisruokavalio 
– Mahdolliset valokuvat ja videotallenteet tapahtumista 
– Opastuksen varanneen vastaukset kyselytutkimukseen 
– Muut rekisteröidyn opastusvarauksen, tapahtumaan ilmoittautumisen, kyselytutkimukseen 

vastaamisen tai muun yhteydenpidon yhteydessä antamat tiedot ja viestintä rekisteröidyn kanssa. 
 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa mahdollisissa tietoihin kohdistuvissa tietopyynnöissä siltä osin, kun tiedot 
ovat julkisia julkisuuslain (621/1999) perusteella. 
 
Valokuvia ja videotallenteita tapahtumista voidaan julkaista Suomen Pankin verkkopalvelussa ja 
sosiaalisen median kanavissa edellyttäen, että kuvista selkeästi tunnistettavilta henkilöiltä on saatu 
suostumus valokuvan tai videotallenteen julkaisuun. Valokuvia voidaan myös luovuttaa lehdistölle 
tapahtumaa koskevaa uutisointia varten. 
 
Suomen Pankki luovuttaa henkilötietoja Finanssivalvonnalle tai muulle järjestävälle taholle, jos kyseessä 
on yhteisen tapahtuman järjestäminen. Jos tapahtumassa on tarjoilua, tietoja voidaan luovuttaa tarjoilun 
järjestäjälle siltä osin kuin se on tarpeellista. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään seuraavia käsittelijöitä 
– IT-palveluiden tarjoajat 
– viestintäpalveluiden tarjoajat 
 

6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Jos tapahtuman kumppani on 

poikkeuksellisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolella, tietojen toimittamisesta tällaiselle kumppanille 

informoidaan erikseen tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 

 

Tapahtumaan kutsutun, tapahtumaan ilmoittautuneen, opastuksen varanneen ja kyselyyn vastanneen 

tietoja säilytetään enintään vuosi tapahtuman tai opastuksen järjestämisestä. Valokuvat ja videotallenteet 

tapahtumista arkistoidaan ja säilytetään arkistossa pysyvästi. Sidosryhmärekisteriin rekisteröidyn ja 

uutiskirjeen tilaajan tietoja säilytetään toistaiseksi. Tiedot poistetaan sidosryhmärekisteristä ja/tai 

uutiskirjeen lähettäminen lopetetaan, mikäli rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen tai 

havaitaan, ettei rekisteröity kuulu enää kohderyhmään. Tiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun niiden 

säilytysaika on päättynyt. 
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8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

 

Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta 

käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. 

Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset ja tekniset tietoturvaratkaisut. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus: 

– pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.  

– peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

– tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistolle. 
 

10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen antamatta 
jättämisestä 

 

Mikäli opastusvarausta tehtäessä ei varaaja toimita yhteystietoja (varaajan nimi, puhelinnumero ja 

sähköposti) ei varausta voida vahvistaa eikä toteuttaa. Mikäli osallistuja ei toimita pyydettyjä tietoja siltä 

osin kuin tiedot liittyvät tapahtuman ilmoittautumiseen, Suomen Pankin rahamuseo ei voi ottaa vastaan 

rekisteröidyn ilmoittautumista. 

 

11. Tietojen lähde  

 

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tapahtumiin ja sidosryhmärekisteriin 

kutsuttavien tietoja voidaan saada rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta tai kerätä julkisista lähteistä 

kuten rekisteröidyn edustaman organisaation verkkosivuilta. 

 

https://tietosuoja.fi/etusivu

