
 

 PARIISIN TAITEILIJAKAUPUNGIN SÄÄTIÖN REKISTERISELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Pariisin taiteilijakaupungin säätiö 
Y: 1566073-0 
c/o Waselius & Wist asianajotoimisto 
Eteläesplanadi 24A 
00130 Helsinki. 
 

2. Yhteyshenkilö 

Sera Syvänen, sihteeri (Kipinä Productions Oy) 
Pariisin taiteilijakaupungin säätiö 
info(at)citedesarts.fi 
 

3. Rekisterin nimi 

Residenssihakemusten rekisteri sekä residenssipäätösten rekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään säätiön toiminnan tarkoituksen mahdollistamiseksi. 

Residenssihakemusten rekisteri: Pariisin taiteilijakaupungin säätiölle osoitettujen 

residenssihakemusten rekisteri residenssipäätösten tekemistä varten. 

Residenssipäätösten rekisteri: Myönnettyjen residenssien käsittelyä ja seurantaa varten. 

Rekisterien ylläpitäjänä toimii säätiön sihteeritoiminnasta vastaava Kipinä Productions Oy. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Residenssihakemusten rekisteri  

Hakijan nimi, ammatti tai arvo, yhteystiedot (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite), syntymäaika, sukupuoli, työ- tai opiskelupaikka, hakijan 

taiteenala, työsuunnitelma haetulle residenssiajalle, haetun residenssin ajankohta ja pituus, 

hakijan mahdollinen aiempi oleskelu Citéssä (ajankohta), tiedot hakijan mahdollisesta 

työparista / mukana tulevasta perheestä, hakijan suorittamat tutkinnot, hakijan ilmoittamia 

otteita työhistoriasta / kilpailuista / näyttelyistä yms. sekä jäsenyyksistä tai 

luottamustoimista, mahdolliset suosittelijat, hakijan lähettämät liitteet (ansioluettelo 

suomeksi, ansioluettelo englanniksi tai ranskaksi, mahdollinen laajempi työsuunnitelma, 

työsuunnitelma ranskaksi tai englanniksi, mahdollisia työkuvia/-näytteitä). 

Residenssipäätösten rekisteri: 

Edellisten tietojen lisäksi myönnetyn residenssin ajankohta ja tieto myönnetystä ateljeesta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 



 

Tiedot saadaan säännönmukaisesti residenssihakijalta. Lähettämällä hakemuksen 

hakija suostuu siihen, että hänen tietojaan käsitellään käyttötarkoitusten mukaisella tavalla. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Myönnetyt residenssipaikat julkaistaan säätiön toimintakertomuksessa sekä säätiön 

kotisivuilla www.citedesarts.fi. Säätiö luovuttaa residenssisaajien tietoja seuraaville 

osapuolille:  

• Pariisissa sijaitseva taiteilijakeskus Cité International des Arts. Cité toimii ateljeiden 

vuokranantajana ja residenssisaajien yhteystoimijana Pariisissa. 

• Pariisissa sijaitseva Suomen Ranskan instituutti. Luovutus perustuu 

residenssihakijan antamaan suostumukseen. 

• Suomen Ranskan suurlähetystö Pariisissa. Luovutus perustuu residenssihakijan 

antamaan suostumukseen. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto: Asianajotoimisto Waselius & Wistin toimiston lukituissa tiloissa 

Helsingissä. 

B) Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Pääsy 

rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet 

edellyttävät säätiön hallituksen hyväksyntää. Henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu 

ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja 

varmuuskopiopalvelut on salattu asianmukaisesti. 

9. Henkilötietojen säilyttäminen 

Jos hakija ei ole saanut residenssipaikkaa, tiedot säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen 

tiedot poistetaan, lukuun ottamatta tilastointia tai historiallista tutkimustarkoitusta varten 

tarvittavia tietoja. 

Myönnetyistä residenssipaikoista kaikki tiedot säilytetään pysyvästi. 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeiden toteuttaminen 

Residenssihakijoilla ja residenssin saajilla on vuosittain oikeus tarkastaa itseään koskevat 

Pariisin taiteilijakaupungin säätiön rekisterissä olevat tiedot. Tarkastus ei koske 

hakemukseen liittyviä arviointitietoja. 

Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Pariisin 

taiteilijakaupungin säätiö, c/o Waselius & Wist asianajotoimisto, Eteläesplanadi 24A, 00130 

Helsinki. 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

Residenssihakijoilla ja residenssin saajilla on oikeus vaatia Pariisin taiteilijakaupungin 

säätiön rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ja poistamista sekä oikeus 

peruuttaa suostumuksensa, kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen (suostumus 

yhteystietojen luovuttamiseen). Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja yksilöidysti. 


