
 

 

Tietosuojaseloste 
 
Tämä on Musiikkikoulujen Jamkids ja Demo henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, koskien suoramarkkinointirekisteriä.  
Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.3018. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Jamkicks Oy, 226 4034-0 / Musiikkikoulut Demo ja Jamkids, Saukonpaadenranta 4G, 00180 Helsinki 
Jamkids: 0400 944 222, info@jamkids.fi / Demo: 0400 433 272, info@musiikkikouludemo.fi 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Heli Miinin, heli.miinin@jamkids.fi, 0400 433 222 
 
3. Rekisterin nimi 
Musiikkikoulujen Jamkids ja/tai Demo markkinointirekisteri 
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään markkinointi- ja viestintätarkoituksessa. Rekisteriin kuuluva henkilö on antanut 
suostumuksensa vastaanottaa viestejä musiikkikouluiltamme. 
 
Rekisteriä ylläpidetään MailChimp-palvelussa. MailChimp on pilvipalvelu, jota käytetään mm. sähköpostiviestien ja 
uutiskirjeiden luontiin ja lähettämiseen. MailChimp on kansainvälinen yritys, joka saattaa säilyttää tietoja myös 
EU:n/ETA:n ulkopuolella. Yritys on kuitenkin sitoutunut noudattamaan GDPR tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja 
myös salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset. Palvelun käyttöoikeus on vain musiikkikoulujen 
markkinoinnista vastaavilla henkilöillä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite ja kotikunta. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella, tapahtumassa, sosiaalisen median 
palvelujen kautta tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
 
7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
Yksittäiseen henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä tietoja siirretä 
rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
8. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilyvät rekisterissä siihen asti, kunnes asiakas lopettaa uutiskirjeen tilauksen ja peruuttaa annetun 
suostumuksen. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä 
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta 
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta kenen työnkuvaan se kuuluu.  
 
10. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja oikeus peruuttaa annettu suostumus 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä perua annettu suostumus. 
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai perua annetun 
suostumuksensa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).  Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
Rekisteristä voi myös poistua peruuttamalla uutiskirjeen. 
 



 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus 
tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  
 
12. Oikeus valituksen tekemiseen 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos hän 
kokee rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. 


