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Tietosuojaseloste 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Piikkikavi Agency -konsernissa (Piikkikasvi Agency Oy, Sahara Oy ja 
Kaktus Records Oy) käsitellään henkilötietoja. ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, jossa yksittäinen henkilö voi 
olla suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. 
 

0. Yhteenveto 
 
Keräämme välttämättömiä henkilötietoja kahdesta sidosryhmästämme: esiintyjistä ja heidän avustajistaan sekä 
tilaisuuksien järjestäjistä ja heidän tilaisuuden toteuttamiseen vaikuttavista henkilöistä (lavapäälliköistä, 
esiintymisillan ravintolapäälliköstä jne). 
 
Esiintyjistä tarvitsemme tietoja esimerkiksi palkanmaksua varten. Myös toimeksiantosuhteessa toimivista 
tarvitsemme joitain henkilötietoja. Varaamme esimerkiksi hotellihuoneita, lento- tai laivalippuja ja meidän tulee 
pystyä kertomaan matkustajien tiedot. Voimme välittää näitä tietoja myös tilaisuuden järjestäjälle, mikäli 
esimerkiksi on sovittu, että hän hoitaa majoituksen. Velvoitamme järjestäjiä tuhoamaan henkilötiedot sitä 
mukaan, kun esiintyminen on tehty.  
 
Keräämme tietoja myös tilaisuuden järjestäjistä, että voimme olla heihin tai heidän edustajiinsa yhteydessä 
esiintymisiin liittyvissä järjestelyissä. Voimme myös olla esiintymisen jälkeen yhteydessä järjestäjään ja tarjota 
tälle uutta esiintymistä. Emme kuitenkaan lähetä massapostituksia tai muutenkaan spämmää järjestäjiä.  
 

1. Rekisterin pitäjä  
 

Piikkikasvi Agency Oy 
Y: 1537683-6 
Tallberginkatu 1/40 
00180 HELSINKI 
09-6859321 
gdpr@piikkikasvi.fi 
 
2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet 

 
Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten: 

• Palkanmaksu 

• Esiintymisiin liittyvät järjestelyt 

• Artistien esiintymisien markkinointi esiintymisien järjestäjille 
 
Rekisteröityjen henkilötietojen käyttöperusteena on: 

• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn 

• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde 

• Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite 

• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 



 
3. Kerätyt tiedot ja tietolähteet 

 
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös keskitetysti henkilön 
organisaation yhteyshenkilöltä. Verotustiedot voidaan hankkia vuosittain myös verohallinnon tietokannasta. 
 

3.1. Palkkakirjanpito 

• Nimi 

• Sosiaaliturvatunnus 

• Kotiosoite 

• Pankkitili 

• Sähköpostiosoite 

• Ennakonpidätykseen vaikuttavat tiedot 
 

3.2. Esiintymisiin liittyvä kortisto 

• Nimi 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Syntymäaika 

• Mahdolliset ruokarajoitteet 

• Mahdolliset esiintymisien toteuttamiseen liittyvät rajoitteet ja vaatimukset 

• Passin ja viisumin numerot (ulkomailla esiintyviltä artisteilta ja kiertuehenkilökunnalta) 
 

4. Henkilötietojen säilyttäminen 
 
Henkilötietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilöryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn 
henkilötietoryhmän käyttötarkoitus: 
 
Esiintymisien järjestäjät ja yhteyshenkilöt 5 vuotta viimeisestä esiintymisestä 
Palkansaajat   Kulloinkin voimassa olevan säädännön mukainen säilyttämisaika 
Toimeksiantosuhteessa olevat  5 vuotta viimeisestä toimeksiannosta 
Vieraslistat   Tilaisuuden jälkeen 
 

5. Henkilötietojen vastaanottajat 
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. 
 
Rekisterinpitäjä luovuttaa lakisääteisten viranomaisilmoituksien lisäksi välttämättömiä henkilötietoja 
pääsääntöisesti ainoastaan esiintymistilaisuuksien yhteydessä esiintymisien järjestäjille niin, että nämä voisivat 
selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, sekä hotelli- lento yms. varauksien yhteydessä.  
 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

6. Evästeet ja muut seurantatekniikat 
 
Rekisterinpitäjä ei käytä evästeitä tai muita vastaavia teknisiä seurantatekniikoita. 
 

7. Henkilötietoja käsittelevät tahot 
 
Tietoja voivat käsitellä Piikkikasvi Agency -konsernin toimistotyöntekijät kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti. 
Kaikki henkilöt ovat salassapitovelvollisia. 
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8. Tietojen siirto kolmansiin maihin 

 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kuitenkin rekisterinpitäjän 
artistit saattavat satunnaisesti esiintyä em. alueen ulkopuolella, jolloin joudumme antamaan esiintyjäryhmän 
henkilötietoja paikalliselle promoottorille, verottajalle, viisumeja myöntävälle viranomaiselle tms. Tällaisissa 
yksittäisessä tapaukissa tiedot luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. 
 

9. Tietojen suojaus ja luottamuksellisuus 
 
Henkilötiedot suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Esiintymistilaisuuksien 
järjestäjät velvoitetaan tuhoamaan saamansa henkilötiedot. 
 

10. Profilointi 
 
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 
 

11. Käyttäjän oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa, korjata niitä ja poistaa ne. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojen 
siirtämistä ja käsittelyä. 
 

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen 
 
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan 
lainsäädännön muuttamiseen.  
 

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen 
henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot 
ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi; 029-5666700 
 
Tietosuojaseloste on julkaistu 24.5.2018 ja päivitetty 24.5.2018. 
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