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Rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
2. Rekisterinpitäjä

Taidemuseon kokoelmahallintarekisteri (TAMU/Maria)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kulttuurijohtaja

3. Rekisterin
vastuuhenkilö

Taidemuseon johtaja

4. Rekisterin
yhteyshenkilö

Kokoelmapäällikkö

Yhteystiedot:
Helsingin kaupunki
Kirjaamo
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11 – 13)
00099 Helsingin kaupunki

Rekisteriin sisältyvät taidemuseon kokoelmiin kuuluvat taideteokset.
5. Henkilötietojen käsittelyn Rekisteriin kerätään ja siinä ylläpidetään tietoa virkakäyttöön (paikkatiedot
tarkoitukset ja käsittelyn
sekä kokoelmahallinnan toimenpiteet) ja kuvataiteen kulttuuriperinnön
oikeusperuste
tallentamiseen ja tutkimukseen.
Taideteoksiin ja kokoelmiin liittyy henkilötietoja. Näitä ovat tiedot tekijöistä,
lahjoittajista, lainaajista, hankintapaikoista (mm. galleriat), julkisen taiteen
sijoituspaikoista ja teosten ylläpidosta, näiden yhteyshenkilöistä ja muista
kokoelmiin ja taideteoksiin liittyvistä henkilöistä.
Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 c-kohta: Käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Keskeinen lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Tietosuojalaki (xxx/2018)
Museolaki ja asetus (729/1992)
Henkilötiedot ovat pääosin nimitietoja:
Taideteokseen liittyvät nimet, kuten tekijän nimi tai lahjoittajan nimi.
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja työpaikan osoite. Nimiä
luokitellaan ominaisuuksilla (rooli), esim. taideteoksen tekijä, muut tekijät,
lahjoittaja, lainaaja (taideteosta lainaksi pyytäneen näyttelyjärjestäjän
edustaja), myyjä, kuvan lainaaja, kohteen (kaupungin julkisissa tiloissa

Rekisteriseloste

2 (2)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679)
30.5.2018
sijaitsevien taideteosten sijoituspaikkojen) yhteyshenkilö, kuvassa
esiintyvien henkilöiden nimet (kuva-arkisto).
Järjestelmässä on nimeä, osoitetta, syntymäaikaa ja kansalaisuutta
koskevia kenttiä joko henkilöön tai yhteisöön liittyen.
Rekisteröidyt (taideteosten tekijät) ovat itse saattaneet julkisiksi
tekijyyteen liittyvät tiedot. Tiedot ovat osa taideteoksen identifiointitietoja
sekä provenienssitietoja. Tietosisältöä kerätään osana yleistä
kulttuuripääomaa ja kuvataiteen historiaa.
7. Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Taideteosten lainaajat saavat lainan yhteydessä tarvittavat tiedot. Samoin
tutkimuskäyttöön luovutetaan tarvittavat tiedot. Taideteosten sijoittamisen
kohteet (sijoituspaikat) saavat tarvittavat tiedot pyydettäessä,
sijoitussopimusten teon yhteydessä ja kohteisiin sijoitettujen taideteosten
inventointien yhteydessä (teostietoluettelot).
Taidemuseon julkiset ulkotiloissa sijaitsevat taideteokset ovat
veistoshakusivustolla tietoineen yleisesti käytössä.Lisäksi ne löytyvät
pääkaupunkiseudun palvelukartalta.
Taidemuseon verkkosivuilla on kokoelmahallintajärjestelmään
pohjautuvaa tietoa muista yksittäisistä teoksista. Verkkosivuilla on joitakin
teoksia avattu avoimen datan perusteella ja ne ovat vapaasti yleisön
käytössä.
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietoja luovutetaan (ei säännöllisesti)
taideteoslainojen tai tutkimustyön yhteydessä.

8. Tietojen säilytysajat

9. Henkilötietojen
tietolähteet

Tiedot säilytetään toistaiseksi.

Taiteilijoiden, gallerioiden, museoiden ja näyttelyjärjestäjien luovuttamat
tiedot. Taideteosten sijoittamiskohteista saadut tiedot. Myynti- ja
lahjoittajatahojen luovuttamat tiedot.
Hankintäpäätökset (taidemuseon johtaja, toimialajohtaja, kulttuuri- ja
vapaa-ajan lautakunta) sekä taidehankintasopimukset.
Taideteosten lainapyynnöt ja vastaavat.

