Finnish Model United ry:n tietosuojaseloste
Finnish Model United Nations ry:n tietosuojaa koskevan selosteen tarkoituksena on
kuvata yhdistyksen suorittamaa henkilötietojen rekisteröintiä ja käsittelyä. Yhdistys
on järjestänyt henkilötietojen rekisteröintiä ja käsittelyä koskevat toimintonsa
soveltuvan EU-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön sekä näiden nojalla annettujen
määräysten ja ohjeiden vaatimusten mukaisesti.
Alla annetaan tarkempaa tietoa yhdistyksen tietosuojarekisteristä ja siihen liittyvistä
käytänteistä ja periaatteista.
1. Rekisterinpitäjä
Finnish Model United Nations
191.562
finmun-board@helsinki.fi
2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Selene Tenn
seletn@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Finnish Model United Nations ry:n toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta
läpinäkyvästi.
Henkilörekisterin tarkoituksena on kerätä yhteen Finnish Model United Nations ry:n
toimintaan osallistuvilta henkilöiltä yhdistyslain (504/1989) [11 §:n] vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Yhdistys
kerää ja käsittelee henkilötietoja suostumuksensa antaneen henkilön itsensä
ilmoittamina.
Yhdistys kerää henkilötietoja muilta kuin sen yhdistyslain tarkoittamilta jäseniltä
näiden suostumuksella henkilöiden itsensä ilmoittamina.
5. Rekisterin tietosisältö
Yhdistyksen henkilörekisteriin kerätään yhdistyslain vaatimat henkilötiedot, eli
jäsenen nimi ja kotipaikka sekä sähköpostiosoite, sekä muut tarpeelliset tiedot
(yliopisto, oppiaine, syntymäaika), joita jäsen on antanut jäsenyyteensä tai toimintaan
osallistumiseen liittyvien asioiden hoitamiseksi.
Muiden kuin yhdistyksen jäsenten osalta kerätään ja säilytetään ainoastaan ne tiedot,
jotka tietojen kohteena oleva henkilö on suostumuksellaan antanut.
6. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Yhdistys voi luovuttaa tietoja eteenpäin
ainoastaan henkilön suostumuksella tai muulla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(2016/679) mukaisella perusteella. Yhdistys ei luovuta tietoja kolmansiin valtioihin
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena, pääosin sähköisessä muodossa.
Sähköinen henkilörekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan
tietokannassa, johon pääsevät ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
Aineisto voi olla myös manuaalisessa muodossa, mikäli se toiminnan tarkoituksen
vuoksi on tarpeellisesti. Manuaaliset tiedot säilytetään paikassa, jonne ulkopuolisilla
henkilöillä ei ole pääsyä.
8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Finnish Model United Nations ry:n toimintaa osallistuvalla henkilöllä on oikeus
tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä oikeus
pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastusta tai tietojen korjaamista koskeva
tieto voidaan lähettää kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
9. Tietojen säilyttäminen
Yhdistyksen jäsenrekisteriin merkittyjen henkilöiden tiedot säilytetään siihen saakka
kunnes heidän jäsenyytensä yhdistyksessä loppuu.
Muita henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes tapahtuma tai muu peruste,
jonka nojalla kyseisiä henkilötietoja on henkilön suostumuksella kerätty, päättyy tai
lakkaa. Tietojen poistamiseen on kuitenkin varattava kohtuullinen aika.

