Photographer PETRI
BLOMQVIST
VALOKUVAUSTA MISSÄ VAIN

Jyväskylä, Finland
Pohotographer Petri Blomqvist

Petri has worked as a freelance photographer since 1997
(registered as a limited company Visual Bureau of Finland Oy).
He lives in Jyväskylä and works anywhere in the world with
excellent attitude.
Clients: Newspapers, magazines, customer magazines,
advertising agencies, organizations, companies, etc.

Experience

Freelance photographer in
Jyväskylä

Jyväskylä, Finland
2007 - Present

Freelance photographer in Helsinki

Helsinki, Finland
1997 - 2007

Photographer

Helsinki, Finland
Jun - Aug 1997

Suomen Kuvalehti

Photographer

Suomen Kuvalehti
Photoshop teaching assistant

Lahden muotoilu- ja taideinstituutti
(AMK), Lahti University of Applied
Sciences, Institute of Design and
Fine Arts
Photographer

Keskisuomalainen
Photographer

Keskisuomalainen

Helsinki, Finland
Jun - Aug 1996

Lahti, Finland
1996 - 1997

Jyväskylä, Finland
Jun - Aug 1995

Jyväskylä, Finland
Jun - Aug 1994

Education

Department of Photography

Lahden Muotoiluinstituutti (AMK) /
Lahti University of Applied
Sciences, Institute of Design and
Fine Arts
Department of Photography

FAMU, film and tv school of
academy of performing arts in
Prague
Student exchange

Lahti, Finland
1993 - 1997

Prague, Czech Republic
Oct 1994 - Feb 1995

Department of Photography

Kuusamon kansanopisto /
Kuusamo college
Exhibitions

Näyttelyt
-Ajatuksia? yhteisnäyttely. Kuvia Kadonneesta kirjasta. Galleria
Hoppa, Jyväskylä 2020
-Metsämaa, Visusti -hankkeen kiertävä ryhmänäyttely KeskiSuomessa 2020-2021
-Lutakko 30v, kuvia tanssisalista ryhmänäyttely. KeskiSuomen museo, Jyväskylä 2020
-Poikkeustila, kuratoitu ryhmänäyttely verkossa 2020
-4XJKL Journalistinen ryhmänäyttely. Galleria Ratamo,
Jyväskylä 2019
-Vuoden kuvajournalismi kilpailuissa kuvia esillä useana
vuonna, viimeisimpänä ylimääräinen kunniamaininta sarjassa
reportaasi, Pakolaispojan koulupäivä 2016
-Vuoden huiput, hopeahuippu, valokuvat Terreus projektiin.
Helsinki 2000
-Lahden Muotoiluinstituutin lopputyönäyttely, Työttömiä
aseissa. Lahti 1997
-Synteesi -nuori Suomalainen valokuva ryhmänäyttely,
Arvotavaraa. Valokuvataiteenmuseo, Helsinki (useilla
paikkakunnilla kiertävä näyttely 1996-1997)
-New York, LMI-ryhmänäyttely. Lahti 1996
-Sokea Piste, LMI-ryhmänäyttely. Hämegalleria, Lahti 1995
-Pressure, Famu-ryhmänäyttely. Krymská 21, Praha 1995
Apurahat
-Patricia Seppälän säätiö, korona-apuraha Poikkeustila dokumenttiprojektiin 2020
-Taiteen edistämiskeskus (Taike), Kuvia kadonneesta kirjasta
-näyttelyn kuluihin 2019
-Jokes, lehtikuvaajarahasto, yhteisapuraha 4XJKL -näyttelyn
kuluihin 2018
-Patricia Seppälä säätiö, koulutusapuraha 2013
-Taiteen keskustoimikunta, Arvotavaraa -näyttelyn kuluihin
1996

Kuusamo, Finland
1992 - 1993

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja
13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n
mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja
Visual Bureau of Finland Oy:n asiakkaille, potentiaalisille
asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä
verkkosivuston käyttäjille.
Miksi käsittelemme tietojasi?
Visual Bureau of Finland Oy käsittelee useiden henkilöiden ja
ihmisryhmien henkilötietoja. Käsittelyn tarkoituksena on
ylläpitää normaaleja yhteystietoja nykyisiin ja potentiaalisiin
asiakkaisiin, käytännössä sähköpostiosoitteita,
puhelinnumeroita ja asiakkaiden laskutustietoja.
Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka
ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.
Henkilötietojen käsittelijä
Visual Bureau of Finland Oy
Petri Blomqvist
petri(at)visualbureau.fi
0505631185
Kenen tietoja käsittelemme?
• Asiakkaat
• Potentiaaliset asiakkaat
• Palveluntoimittajat
• Verkkosivun kävijät
Mistä saamme tiedot?
• Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään
• Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista
tietolähteistä
• Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään
• Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite
Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
• Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin
käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä
tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden
päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun
exasiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.
• Verkkosivujen kävijätietoja (IP-osoite) säilytetään toistaiseksi,
palveluntuottajan kulloisenkin sopimuksen mukaan (2018
Nebula).
Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös
esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden
tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu
kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen

kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos
tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on
säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa
joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen
säilytysaikoja.
Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa,
joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10
vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat.
Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika:
velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa
vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.
Näitä tietoja käsittelemme
Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden
käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla
julkisesti, esimerkiksi:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Työnantaja
• Henkilötunnus
• IP-osoite
• Ammattinimike
Oikeutesi
• Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme
henkilötiedot.
• Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä
tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai
täydentämään tiedot oikeiksi.
• Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme
käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole
oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
• Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi
käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman
suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat
kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
• Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien
tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on
oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme
pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme
sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli
olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle.
• Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että
rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.
• Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi
käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus
saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti
käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.
Kuka muu käsittelee tietojasi?
Visual Bureau of Finland Oy käyttää henkilötietojen
käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita
palveluntoimittajia. Toimittajia ovat keväällä 2018 mm.
• Tilitoimisto Jaana Kuulamo Oy (vain laskutustiedot)
• Isolta, Arkhimedes laskutusohjelma (vain laskutustiedot)
• It-palvelufirma Nebula (IP-osoitteet)
Kuinka suojaamme tietosi?
• Suojaamme internetyhteyden (https)
• Käytämme henkilötietoja koskevaan viestintään salattua
sähköpostia
• Käytämme palomuuria
• Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

