TIETOSUOJASELOSTE
HÄMEEN KESKIAIKATAPAHTUMAT OY / HÄMEEN KESKIAIKAFESTIVAALI
TALKOOLAISREKISTERI
Mikä: Hämeen keskiaikafestivaalin talkoolaisrekisteri
Rekisterin pitäjä: Hämeen keskiaikatapahtumat Oy, Kustaa III:n katu 8, 13 100 Hämeenlinna
Henkilötietojen käsittelijä: Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n työntekijät ja hallituksen jäsenet sekä
osakeyhtiön omistajan Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry:n hallituksen jäsenet, erikseen määritellyt
toimihenkilöt (mm. talkoovastaava)
Mitä sisältää: Rekisteri sisältää Hämeen keskiaikafestivaalin vapaaehtoistyöntekijöiden yhteystiedot
(talkoolaisen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä jos alle 18) ja henkilön
talkootyötehtäviin liittyviä tietoja (mm. työtehtävät, ajankohta, mahdolliset työtä koskevat rajoitukset).
Rekisteri ei sisällä talkootyön kannalta tarpeettomia tietoja.
Talkoolaiseksi ilmoittaudutaan pääsääntöisesti vuosittain verkossa täyttämällä lomake, jossa kysytään em.
tietoja. Ennen talkootyön alkua talkoolainen allekirjoittaa lisäksi talkoosopimuksen, jossa kysytään mm. ikää,
jos talkoolainen on alaikäinen. Talkoosopimuksen allekirjoittaneet talkoolaiset on vakuutettu tapahtuman
aikana Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n talkoovakuutuksella.
Talkooilmoittautumiset muodostavat henkilörekisterin, joka sijaitsee Lyyti-palvelussa. Palveluun
kirjautumiseen vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Ilmoittautumisen ja talkoosopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen tiedot siirretään excel-taulukkoon, joka sijaitsee osakeyhtiön pilvipalvelussa
(Google Drive). Driveen on Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n ja Hämeenlinnan keskiaikayhdistyksen
hallituksilla, toimihenkilöillä, taloudenhoitajalla ja erikseen määritellyillä työntekijöillä henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat ja niitä hallinnoi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Lyyti-palvelussa oleva rekisteri tuhotaan tapahtuman päätyttyä. Excel-taulukko on pysyvä rekisteri. Osa
talkoolaista koskevista tiedoista poistetaan rekisteristä jo tapahtuman jälkeen, koska mm. talkootehtäviin ja aikoihin liittyviä tietoja ei tarvitse säilyttää. Talkoolaisen henkilö- ja yhteystiedot poistetaan rekisteristä
kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän on viimeksi toiminut aktiivisena talkoolaisena Hämeen
keskiaikatapahtumat Oy:n tai sen omistajayhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Rekisterin sisältämiä
tietoja käytetään talkoopostitukseen ja -tiedotukseen ennen ja jälkeen keskiaikafestivaalin sekä kertomaan

Hämeen keskiaikatapahtumat Oy:n ja Hämeenlinnan keskiaikayhdistys ry:n tapahtumista ympärivuotisesti.
Alaikäisiin ei kohdisteta muuta kuin tapahtumiin liittyvää tiedotusta ja markkinointia, mikäli heillä on oma
sähköpostiosoite. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietonsa välittömästi poistetuksi niin halutessaan.
Rekisteröidyllä on kaikki EU:n tietosuoja-asetuksen ja direktiivin (EU 2016/679, EU 2016/680) määrittämät
oikeudet tietoihinsa (oikeus tietojen oikaisemiseen, siirtoon toiseen järjestelmään, ilmoitukseen
tietoturvaloukkauksesta jne.).

