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.
1. Rekisterinpitäjä
Finnish Model United Nations
Y-tunnus 1992946-9
board@finmun.com
2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Attikos Sironen
etunimi.sukunimi (at) 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. Henkilötietojen käsittelyperusteita ovat suostumus ja yhdistyksen oikeutettu
etu.
Henkilörekisterin tarkoituksena on kerätä yhteen Finnish Model United Nations ry:n
toimintaan osallistuvilta henkilöiltä yhdistyslain (504/1989) 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.
Kerättyjä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen
sekä muihin tarpeellisiin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Yhdistyksen henkilörekisteriin kerätään yhdistyslain vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi
ja kotipaikka sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite), sekä muut tarpeelliset tiedot
(opiskelupaikka, mahdollinen Helsingin yliopiston opiskelijanumero, opiskeluala,
syntymäaika, suostumus kohdennettuun viestintään), 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
Yhdistyksen jäsenrekisteriä hallinnoi Suomen YK-liitto, joka käsittelee rekisterin tietoja
yhdistyksen lukuun sopimuksen nojalla.
Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Googlen palveluita sekä
Mailchimp- ja Salesforce -palveluita, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita
EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Lisätietoja Google workspace -palvelusta.
Lisätietoja Mailchimp-palvelusta.
Lisätietoja Salesforce-palvelusta
Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle voidaan sen pyynnöstä luovuttaa pyynnössä
erikseen määriteltyjä tietoja.
Muissa tilanteissa tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena, pääosin sähköisessä muodossa. Sähköinen
henkilörekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatussa palveluntarjoajan
tietokannassa, johon pääsevät ja jota ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan tietyt, ennalta
määritellyt ylläpitäjät.
Aineisto voi olla myös manuaalisessa muodossa, mikäli se toiminnan tarkoituksen vuoksi on
tarpeellista. 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, saada niistä kopiot ja oikeus
pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Tarkastusta tai tietojen korjaamista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 1
mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 2 mainittuun
osoitteeseen.
9. Tietojen säilyttäminen

Yhdistyksen jäsenrekisteriin merkittyjen henkilöiden tiedot säilytetään siihen saakka kunnes
heidän jäsenyytensä yhdistyksessä päättyy.
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.
Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai
yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää
säilytysaikaa.

