
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry:n rekisteri-
ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
Y-tunnus:  2064731-1
www.eypfinland.org

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt
Pieta Salonen (Pääsihteeri)
pieta.salonen@eypfinland.org
+358 44 9707743

Yannika Rönnqvist (Yhdistyksen puheenjohtaja)
yannika.ronnqvist@eypfinland.org
+358 44 9707743

Maxine Buchert (Yhdistyksen viestintävastaava)
Tiedotusasioiden ja uutiskirjeen rekisteriasioista vastaava
maxine.buchert@eypfinland.org
+358 44 9707743

Rekisterin nimi
EYP Finland ry:n jäsen-, tiedotus- ja tapahtumatoimintaan osallistuvien henkilötietorekisterien
tietosuojaseloste.

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana,
jäsenluettelon ylläpitäminen, tiedottaminen sekä tapahtumiin osallistuvien henkilöiden tietojen hallinta.
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten, sen entisten jäsenten ja yhdistyksen toimintaan osallistuvien
henkilöiden henkilötietoja.  Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen
ylläpitää jäsenrekisteriä.

Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisessä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn
perusteet ovat yhdistyksen toimintaan liittyvä oikeutettu etu sekä rekisteröidyn suostumus. Rekisteröidyn
terveystietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, esimerkiksi tapahtuman
osallistumisen peruuntuessa osallistumismaksun palauttamiseen. Alaikäisten ja vajaavaltaisten
henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että huoltaja vastuunkantajana on antanut tähän nimenomaisen
suostumuksensa tai valtuutuksensa.

http://www.eypfinland.org


Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten ja toimintaan osallistuvien henkilö- ja yhteystietoja ja muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa käsitellään myös
oikeutettuna etuna tapahtuman järjestämiseksi välttämättömiä tietoja.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
● Henkilön etu- ja sukunimi
● Sukupuoli
● Sähköpostiosoite
● Puhelinnumero
● Syntymäaika (ei sosiaaliturvatunnusta)
● Kotiosoite
● Postinumero ja paikkakunta
● Liittymispäivämäärä
● Rekisteröidyn suostumus suoramarkkinointiin ja viestintään tai sen esto
● Jäsennumero

Tapahtumien yhteydessä kerätään lisäksi seuraavat tiedot:
● Oppilaitos
● Allergiat ja/tai erikoisruokavaliot
● Rekisteröidyn suostumus kuvaukseen tai sen estäminen
● Muuta huomioitavaa

Tapahtumien vapaaehtoisten ja muussa rekrytoinnissa kerätään lisäksi seuraavat tiedot:
● Aiempi (vapaaehtois)kokemus
● Muut hakukysymykset muun muassa motivaatiosta hakea rooliin

Uutiskirjeeseen kerätään vain seuraavat tiedot:
● Nimi
● Sähköpostiosoite

Rekisterin tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään heidän suostumuksellaan. Rekisteröity täyttää itse häntä
koskevat kohdat rekisteriin. Vajaavaltaisen kohdalla huoltaja antaa suostumuksensa tietojen tallentamiseen.

Tietojen säilytys
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen
oikeutetun edun perusteella (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos
sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää
säilytysaikaa.

Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien toteuttamiseksi kerättyjä henkilötietoja säilytetään korkeintaan
kymmenen vuotta kirjanpidon lakisääteisten velvoitteiden vuoksi. Tapahtumiin liittyviä henkilötietoja voidaan
salata ja anonymisoida mahdollistaen pitkäaikaisen säilyttämisen tilastollisia tarkoituksia varten. Soveltuvin



osin tapahtumien järjestämiseen kerätyt henkilötiedot poistetaan korkeintaan kahden vuoden kuluessa
tietojen keräämisestä, jos joku muu lakisääteinen velvoite ei edellytä yhdistystä säilyttämään tietoja.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja saatetaan luovuttaa EYP Finlandin
tapahtumia järjestäville vapaaehtoisille, mikäli tapahtuman järjestäminen sitä vaatii. Tietojen säilyttämiseen
käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Flomembers (jäsenrekisteri, Suomi), Cleverreach (uutiskirje, Saksa) ja
EYP Members Platform (tapahtumat, Saksa), joiden palvelimet sijaitsevat EU:n alueella ja jotka ovat
vahvistaneet tietosuoja-asetuksen huomioon ottamisen palveluissaan. Tapahtumien ilmoittautumisissa ja
rekrytoinneissa käytetään myös Googlen G Suite -palvelua, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti
sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Lisätietoja tietojen säilyttämiseen käytettävistä palveluista:
FloMembers (jäsenrekisteri)
Cleverreach (uutiskirje)
G Suites -palvelu (rekrytointi ja tapahtumien ilmoittautumiset)
EYP Members Platforms (rekrytointi ja tapahtumien ilmoittautumiset)

Rekisterin suojauksen periaatteet
Annetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Henkilötietorekisteri on suojattu ulkopuoliselta
käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Pääsy tietokantaan tai yksilöllisiin tietoihin on suojattu normaaleilla
tietoturvamenettelyillä. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain
tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen luottamushenkilöt ovat
sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen henkilötietojen käsittelyperiaatteita tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:

● saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
● saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
● vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
● vaatia henkilötietojensa poistamista
● saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys
käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys
voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

https://flomembers.fi/ominaisuudet/
https://www.cleverreach.com/en/data-security/
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://www.members.eyp.org/


Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse. Rekisteröidyn pyynnön voi esittää rekisteröity itse tai hänen
valtuuttamansa edustaja.

Yhteystiedot
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: info@eypfinland.org
Puhelinnumero: +358 44 970 7743 (Maanantaista perjantaihin klo 9–16)

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Muutoksista
tiedotetaan tarvittaessa jäsenistölle ja sitä koskeville henkilöille. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
8.9.2021.

mailto:info@eypfinland.org

