
Rekisteri- ja tietosuojaseloste (jäsenrekisteri) 
  
Tämä on Fundi ry:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 & 24 
§). 
 
Laadittu 9.9.2019 
 
1. Rekisterin nimi 

Fundi ry:n jäsenrekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
Fundi ry (yhdistystunnus 194.793) 
PL 69, 02151 ESPOO 
http://fundi.fi/ 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Rahastonhoitaja Tuomas Hukkanen 
tuomas.hukkanen@aalto.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Fundi ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 

henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, jotka ovat määritetty 
yhdistyksen säännöissä. Tietoja tarvitaan yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan 
harjoittamisessa. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen 
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja: 

 
- sähköpostiosoite 
- opiskeluvuosi 
- AYY:n jäsenyys 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä sähköpostitse välitetystä liittymispyynnöstä tai 

muista tilanteista, joissa jäsen tai sellaiseksi aikova ilmoittaa haluavansa liittyä Fundi ry:n 
jäseneksi.  

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti 
kolmansiin maihin.  

 
Jäsenrekisteriä säilytetään ja ylläpidetään Google Drive pilvipalvelussa. Google kuuluu Yhdysvaltojen 

Privacy Shield -listalle ja on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita 
taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and 
Security Terms 2.0). 

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään luotettavalla ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen 
internet-palvelimella. Tiedot ovat vain yhdistyksen vastuuhenkilöiden luettavissa. Rekisterin 

http://fundi.fi/
mailto:tuomas.hukkanen@aalto.fi


salaus toteutetaan vaihtamalla rekisterin säilytyspalvelun salasana vuosittain tai tarvittaessa 
useammin. Rekisterinpitäjä huolehtii, että rekisteriin on pääsy vain Fundi ry:n vastuuhenkilöillä. 

 
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista 
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

 
 


