
Screen Helsinki -tapahtuman peruutus- ja muutosehdot

Ilmoittautuminen tapahtumaan on sitova. Lipun hinta on mahdollista palauttaa, mikäli
tapahtuma peruuntuu tai siirtyy toiseen ajankohtaan. Lipun voi tarvittaessa vaihtaa toiselle
henkilölle. Mikäli haluat vaihtaa lipun toiselle henkilölle, ota yhteys: screen@apfi.fi

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste.
Tietosuojaseloste on laadittu 30.5.2022. Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan
25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Voimme rekisterinpitäjänä päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi
lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme
rekisteröidylle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen.
Kehotammekin rekisteröityä tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuaan tiedon
sitä koskevista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

 Audiovisual Producers Finland – APFI , Kaikukatu 4B, 00530 Helsinki ,
Muut yhteystiedot:  info@apfi.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Vera Ruokonen, Projektipäällikkö, Audiovisual Producers Finland – APFI ry,
vera.ruokonen@apfi.fi, Puh. 09-440 471.

3. Rekisterin nimi 

Screen Helsinki -tapahtumaan osallistuvien rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle:  Henkilöt ovat ilmoittautuneet 31.8.2022 järjestettävään Screen Helsinki
-tapahtumaan. Henkilötietoja käsitellään vain tapahtuman järjestämiseen ja ilmoittautuneiden
todentamiseen vaadittavilta osin.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tapahtumassa otettuja valokuvia ja videoita tapahtuman
markkinoinnissa kahden vuoden ajan tapahtuman jälkeen. Valokuvia ja videoita käsitellään
joko rekisteröidyn suostumuksella tai perustuen rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
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5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin Screen Helsinki -tapahtumaan osallistuvista henkilöistä tallennettavia
henkilötietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdolliset
ruoka-aineallergiat että valokuva ja videokuva.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt antavat itse tietonsa ilmoittautuessaan tapahtumaan.

7.  Henkilötietojen siirtäminen kolmannelle

Henkilötietoja voidaan siirtää vain yhteistyökumppanillemme EBArena Oy:lle (y-tunnus:
2808829-4), jonka kanssa on sovittu asianmukaisesta salassapitovelvollisuudesta ja siitä,
että he eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita kuin tämän tietosuojaselosteen
mukaisia tarkoituksia varten.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä kolmannen osapuolen markkinointiin. Tietoja ei
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietojasi kahden vuoden ajan Screen Helsinki -tapahtuman
jälkeen.

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja
vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppanien edustajien toimesta, joiden työnkuvaan se
kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n
yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa
pyynnön esittämisestä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä 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
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tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
rekisteröidylle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli lähtökohtaisesti
kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
(Suomessa: https://tietosuoja.fi/etusivu) tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion
valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että
rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
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