
 

Turun Messukeskus Oy:n mediarekisterin tietosuojaseloste  

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä 
tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

Rekisterin nimi: Turun Messukeskus Oy:n mediarekisteri 

Laatimispäivä 2.5.2018 

1. Rekisterinpitäjä 

Turun Messukeskus Oy 
PL 57, 20201 Turku 
Puh. (02) 337 111 

Y-tunnus: 0646264-4 

2. Rekisteröidyt  

Turun Messukeskus Oy:n mediarekisteriä käytetään: 
1. Messuilla työtehtävissä käyvien median edustajien ja bloggaajien akkreditointiin 
tapahtumiin. 
2. Turun Messukeskus Oy:n tapahtumien osalta tiedottamiseen ja mediasuhteiden 
hoitamiseen. 

Tietonsa antanut ja tapahtumaan akkereditoitunut toimittaja, kuvaaja tai bloggaaja suostuu 
akkreditoituessaan ja tiedot täyttämällä siihen, että hänen tietonsa tallennetaan ja tietoja 
käytetään kohdan kolme (3) toimiin. 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

Mediarekisterin käyttäminen tapahtumista tiedottamiseen tarkoittaa, että 
toimittajille/kuvaajille ja toimituksille lähetetään tapahtumista tiedotteita, media- ja 
bloggaajapasseja sekä kutsuja messujen avajais- ja tiedotustilaisuuksiin. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Pakollisina tietoina kerätään seuraavat tiedot: 

 sukunimi 
 etunimi 
 sähköpostiosoite (tiedotteiden ja aineiston lähettämistä varten) 
 postiosoite (media- ja bloggaajapassin lähettämistä varten) 
 median nimi tai tieto siitä, mihin mediaan hän työtehtävässään tekee juttua  
 profiilitiedot (toimittaja/bloggaaja/freelancer/valokuvaaja) 
 puhelinnumero (esim. muutoksista tiedotustilaisuuksissa tiedottaminen) 

 



 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Ainoastaan nimetyillä Turun Messukeskus Oy:n viestinnässä työskentelevillä henkilöillä on 
oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.  

6. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
vastuuhenkilölle osoitteeseen: 

Viestintäpäällikkö Taina Pärkö-Luotonen, Turun Messukeskus Oy, viestintä, 
puh. 040 5056424/(02) 337 111, taina.parko-luotonen@turunmessukeskus.fi 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on 
käsitelty lainvastaisesti.   

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.  

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, 
eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi 
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että 
rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedotusvälineen, toimittajan tai bloggaajan itsensä akkreditoinnin yhteydessä ilmoittamat 
tiedot, julkiset mediarekisterit, tapahtuma-aikaiset kyselyt. 



 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat 
tietosuojalainsäädäntöä.  

Rekisterit sijaitsevat: 

 STT:n tiedotepalvelu 
 Sähköpostipalvelin: Microsoftin O365-palvelin 

9. Käsittelyn kesto  

 Henkilön sähköpostitietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun kyseinen 
messutapahtuman viestintä on käynnissä ja aktiviinen.  

 Listalta voi poistua milloin tahansa ilmoittamalla siitä Turun Messukeskuksen 
viestintäpäällikölle. 

10. Henkilötietojen käsittelijät  

Turun Messukeskus Oy:n viestintäpäällikkö ja tai yhtiön viestinnän tehtävissä toimivat 
henkilöt ja yhteistyökumppanit. 

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä mediarekisterin tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

 


