SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA
Tämä seloste on voimassa 15.12.2017 alkaen.
1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, Y-tunnus 0116936-9,
Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki.
Henkilötietojen käsittelijä: Grano Oy, 2197935-0
Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Informaatikko Marjaana Launonen, 040-5171446, marjaana.launonen@opera.fi
3. Rekisterin nimi
Suomen kansallisoopperan ja -baletin mediapankki
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
a. Käyttäjätiedot: Mediapankin käyttäjätietojen käsittelyn tarkoitus on hallinnoida
järjestelmän käyttöoikeuksia (henkilötietolain 8 § 1 momentti, kohta 5
asiakassuhde, EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).
b. Tietosisältö: Mediapankki sisältää kuvia Suomen kansallisoopperassa ja baletissa esitetyistä ooppera- ja balettiesityksistä. Järjestelmän tarkoitus on
tallentaa Oopperan ja baletin historiaa ja saattaa ooppera- ja balettiesitysten
kuvat median ja muiden kuvia tarvitsevien tahojen saataville (henkilötietolain
8 § 1 momentti, kohta 8, EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e ja f
alakohdat).
Palveluntarjoajalla Grano Oy:llä on pääsy käyttäjätietoihin ja tietosisältöön.
Ongelmatilanteissa Granon tukipalvelu voi tukipyyntöön vastatessaan tutkia
käyttäjätietoja.
5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
a. Käyttäjätiedot: Järjestelmään tallennetaan niiden henkilöiden tiedot, joille
myönnetään käyttöoikeuksia Mediapankkiin. Henkilöstä tallennetaan
seuraavat tiedot:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tiedotusväline tai organisaatio
Kuvien / aineiston käyttötarkoitus
b. Tietosisältö: Järjestelmä sisältää kuvia ja muuta aineistoa Suomen
kansallisoopperan ja -baletin esityksistä sekä muuta talon toimintaa liittyvää
materiaalia. Kuvien yhteydessä on lueteltu kuvissa esiintyvien henkilöiden
nimet sekä roolikuvien osalta heidän esittämänsä rooli.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
a. Käyttäjätiedot: Tiedot tulevat käyttäjiltä rekisteröitymisen yhteydessä.
b. Tietosisältö: Kuvissa esiintyvien henkilöiden nimet perustuvat Oopperan ja
baletin esityskohtaisiin miehitystietoihin. Järjestelmään ei siirretä tietoa muista
järjestelmistä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
a. Käyttäjätiedot: Tietoja ei luovuteta edelleen.
b. Tietosisältö: Kuvia ja niihin liittyvien henkilöiden nimiä voidaan välittää
lehdistölle tai muille kuvia tarvitseville tahoille eri puolilla maailmaa (EU:n
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, oikeutettu etu).
Rekisterinpitäjä ohjeistaa käsittelijöitä kuvien käytössä. Kaikkeen muuhun
kuin Suomen kansallisoopperaa ja -balettia esittävään artikkeliin tai julkaisuun
tarvitaan rekisterinpitäjän erillinen lupa. Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin tai siirtää kolmansille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
a. Käyttäjätiedot: Tietoja ei luovuteta edelleen.
b. Tietosisältö: Kuvia ja niihin liittyvien henkilöiden nimiä voidaan välittää
lehdistölle tai muille kuvia tarvitseville tahoille eri puolilla maailmaa, myös
EU:n ulkopuolelle. Tällöin pätevät samat periaatteet kuin muuhunkin tietojen
luovutukseen.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmän teknisestä ylläpidosta, tietoturvasta ja varmuuskopioinnista vastaa
järjestelmän toimittaja Grano Oy sopimusten mukaisesti.
Mediapankki käyttää SSL-salausta tietoliikenteen suojaamiseen.
Palvelinkeskuksissa olevat ja niistä käyttäjien laitteisiin ja päinvastoin kulkevat
tiedot on suojattu salauksella.
a. Käyttäjätiedot: Tietoja hallinnoivat määrätyt henkilöt tietopalvelutiimissä ja
viestinnän sisältötiimissä.
b. Tietosisältö: Järjestelmään tallennettuja kuvia ja niihin liittyviä henkilönimiä
pääsee näkemään anomalla käyttöoikeuksia nimetyiltä ylläpitäjiltä. Tietojen
tallennus- ja muutosoikeudet on annettu vain järjestelmän ylläpitäjille
(Tietopalvelutiimi ja viestinnän sisältötiimi).
10. Rekisterin tietojen tuhoaminen ja anonymisointi
a. Käyttäjätiedot: Tiedot säilytetään 5 vuotta viimeisestä sisäänkirjautumisesta,
jonka jälkeen hänen tietonsa poistetaan.
b. Tietosisältö: Tietoja ei tuhota vaan järjestelmään tallennetut tiedot säilytetään
pysyvästi. Jos rekisteröity haluaa käyttää EU:n tietosuoja-asetuksen 22
artiklan mukaista vastustamisoikeuttaan henkilökohtaiseen erityiseen
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tilanteeseen liittyvään syyhyn vedoten, rekisterinpitäjä punnitsee käsittelyn
syitä suhteessa rekisteröidyn etuihin, oikeuksiin ja vapauksiin ja päättää
käsittelyn jatkamisesta tai keskeyttämisestä.
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