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Tietosuojaseloste
Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Maantieteen Opiskelijat ry
Geotieteiden ja maantieteen osasto
PL 64
00014 Helsingin yliopisto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen puheenjohtaja
julia.h.salmi@helsinki.fi

3. Rekisterin nimi
Maantieteen Opiskelijat ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja laillinen velvoite. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä
ylläpitää yhdistyksen jäsenten yhteys- ja jäsenyystietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
Nimi
Kotipaikka
Syntymävuosi
Liittymispäivämäärä

Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä
poistetaan välittömästi, mikäli jäsenyys lakkaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä jäseniltä wwwlomakkeilla. Tiedot jäsenrekisterissä päivitetään jäsenyyden vahvistamisen
yhteydessä tai jäsenen niin halutessa.
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7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja voidaan käyttää yhdistyksen toiminnassa yhdistyksen hallituksen ja
yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Yhdistyslain 11 § 2 momentin mukaisesti
kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua tietoihin kaikkien jäsenten nimestä,
kotipaikasta ja jäsenyydestä. Tietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnalle yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan käsitellä Googlen pilvipalveluissa, jolloin käsiteltävät tiedot voivat
sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Google on sitoutunut noudattamaan
pilvipalvelujensa osalta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Privacy Shield viitekehystä.
Edellä mainitun lisäksi tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisterin pääsääntöinen säilöntäpaikka on puheenjohtajan Dropboxissa.
Dropbpox on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 25.5.2018
lähtien. Toinen virallinen kopio on taloudenhoitajalla. Jäsenrekisteristä ei ole fyysistä
versiota.
Yhteyshenkilö voi luovuttaa sähköisen rekisterin muille hallituksen jäsenille
jäsentietojen tarkistamista varten.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä
tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
Tietoja säilytetään, kunnes rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä päättyy.
Jäsenyyden loputtua rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan jäsenyyden
loppumishetkellä menneillään olevan kalenterivuoden loppuun mennessä.

