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Maantieteen Opiskelijat ry:n tietosuojapolitiikka 

Tämä dokumentti käsittelee yhdistyksen tietosuojapolitiikkaa. Tämän dokumentin tarkoitus 

on välittää Maantieteen opiskelijat ry:n (myöhemmin MaO ry) tietosuojan periaatteet niille 

yhdistyksen henkilöille, jotka ylläpitävät tai käsittelevät yhdistyksen hallussa olevia 

henkilörekistereitä.  

 

Tällä hetkellä voimassa olevat rekisterimme ovat: 

• Jäsenrekisteri 

• Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri 

• Yhdistyksen kuvagalleria 

• Reippailijoiden koripallovuorojen osallistujarekisteri 

• Kulttuurimaantieteellisen retken ilmoittautumisrekisteri 

 

Tämä dokumentti sekä mainittujen rekisterien tietosuojaselosteet tulee päivittää aina kun se 

on tarpeellista. Edellä mainitut tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää kalenterivuosittain 

yhdistyksen virkailijoiden vaihduttua. Vastuu tietosuojadokumentaation tarkastamisesta ja 

päivittämisestä on yhdistyksen hallituksella. 

 

Jokaisen yhdistyksen hallituksen jäsenen sekä henkilötietoja käsittelevän virkailijan 

velvoitetaan tutustuvan ajankohtaiseen tietosuojapolitiikkaan ja henkilötietorekistereitä 

koskeviin tietosuojaselosteisiin. 

 

Käyttöoikeudet 

 
Henkilötietoja sisältävien rekisterien käyttöoikeudet tulee rajata vain niille henkilöille, joille 

se on välttämätöntä. Käyttöoikeudet tulee päivittää aina kun se on tarpeellista ja tarkistaa 

kalenterivuosittain. Vastuu käyttöoikeuksien päivittämisestä on yhdistyksen hallituksella, 

ensisijaisesti puheenjohtajalla. 
 

Tietojen elinkaari 

 
Rekistereissä olevaa tietoa tulee säilyttää vain niin kauan, kun se palvelee tarkoitustaan. 

Rekisterikohtaiset ohjeet määritetään jokaisessa selosteessa erikseen. 

Tekninen toteutus 

Henkilötietojen suojaamiseen ja säilyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Käyttöoikeuksien hallinnan ohella käytettyjen ratkaisujen yleinen tietoturva on 
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merkittävässä roolissa. Kaikki tekniset toteutukset tulee toteuttaa parhaan mahdollisen 

kyseisellä hetkellä vallitsevan tietotaidon ja osaamisen puitteissa. 

Henkilön oikeus pyytää ja korjata tietonsa 

Yksityishenkilöllä on oikeus pyytää MaO ry:n toimesta hänestä tallennetut henkilötiedot. 

Koska tallennamme jäsenrekisteriin vain hyvin vähän tietoja henkilöistä, nopea haku sekä 

jäsenrekisteristä ja tapahtumarekisteristä ei ole vaikea toteuttaa. Tiedot tulee luovuttaa 

ensisijaisesti samassa formaatissa kuin pyyntö tuli, eli sähköpostiin tulee vastata 

sähköisellä tietojen luovuttamisella. Pyynnön kohtuullinen käsittelyaika on yksi kuukausi. 

Tarvittaessa pyytäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaavasti 

henkilöillä on oikeus pyytää tietojensa korjausta. Myös tietojen korjauksen kohtuullinen 

käsittelyaika on yksi kuukausi.  

Tietojen julkaisu 

Mikäli halutaan julkaista henkilötietoja, tulee siitä kerätä rekisteröidyltä aina erillinen 

suostumus ja kyseisen suostumuksen tulee aina olla aidosti vapaaehtoinen. Tietoja ei 

julkaista turhaan. Mahdollisuus henkilötietojen julkaisuun tulee kirjata kyseisen rekisterin 

tietosuojaselosteeseen. Esimerkiksi tapahtumailmoituksen tapauksessa ilmoittauduttaessa 

rekisteröidyltä kysytään lupa nimen julkaisemiseen tapahtuman osallistujalistassa. Vaikka 

lupaa ei annettaisikaan, tapahtumaan voi silti osallistua. 

Poikkeuksen edelliseen muodostavat yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukset, joihin 

osallistuvien nimet on kirjattava pöytäkirjaan. Tämän vuoksi kokouskutsuihin tulee kirjata 

maininta kokoukseen osallistuvien nimen kirjaamisesta kokouksen pöytäkirjaan. 

 

 

 


