
 

Tietosuojaseloste 
päivitetty viimeksi 14.3.2022 

 

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot 

Suomen Somalia-verkosto ry  
y-tunnus: 2393785-9 
osoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki 
puh: +358 44 777 9422 / Mari Tuohimaa 
sähköposti: mari.tuohimaa@somaliaverkosto.fi / toimisto@somaliaverkosto.fi  

 

2. Rekisterin nimi 

Suomen Somalia-verkoston jäsen-, luottamushenkilö-, sidosryhmä-, asiakas- ja markkinointirekisteri 
 

3. Henkilötietojen käsittelyä vaativat ryhmät 

1. Jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöt ja hallituksen jäsenet 

2. Työryhmien jäsenet ja vapaaehtoiset  

3. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöorganisaatioiden yhteyshenkilöt 

4. Uutiskirjeen tilaajat 

5. Tapahtumien ja koulutusten osallistujat, muut asiakkaat 

6. Kannatusjäsenet ja lahjoittajat 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

1. Jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöt ja hallituksen jäsenet: 
 - henkilöiden tunnistaminen, toiminnan järjestäminen, jäsenyyden hoitaminen, viestintä 
 
2. Työryhmien jäsenet ja muut vapaaehtoiset: 
 - henkilöiden tunnistaminen, toimintaan osallistuminen, viestintä 
 
3. Yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt: 

- yhteistyön toteuttaminen, viestintä, sopimusten täytäntöönpano 
 
4. Uutiskirjeen tilaajat: 
 - viestintä järjestön toiminnasta ja ajankohtaisista aiheista 
 
5. Toimintaan osallistujat, muut asiakkaat: 
  - henkilöiden tunnistaminen, viestintä, laskutus, toiminnan järjestäminen 
 
6. Kannatusjäsenet ja lahjoittajat: 
 - lahjoittajien tunnistaminen, viestintä 
 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu jäsenten osalta lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä, 

työryhmien jäsenten ja muiden vapaaehtoisten osalta yhdistyslainsäädäntöön ja henkilöiden suostumukseen, 

yhteistyökumppaneiden osalta suostumukseen ja sopimusten täytäntöönpanoon, uutiskirjeen tilaajien sekä 

toiminnan osallistujien ja muiden asiakkaiden osalta suostumukseen, kannatusjäsenten ja lahjoittajien osalta 

kirjanpitolakiin, rahankeräyslakiin ja suostumukseen.  
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5. Rekisterin tietosisältö 

Kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja ovat: 
- nimi 

- sähköpostiosoite 

- puhelinnumero (lukuun ottamatta uutiskirjeen tilaajia ja lahjoittajia) 

- postiosoite / asuinpaikkakunta (hallituksen jäsenet, toimintaan osallistujat, verkkokaupassa lahjoi-

tuksia, osallistumismaksuja tai muita maksuja suorittaneet, työryhmien jäsenet tarvittaessa) 

- tapahtumaosallistujien ruokavaliot (vain tilaisuuksiin, joissa on tarjoilua) 

- henkilötunnus (vain hallituksen jäseniltä) 

 
Rekisterissä säilytetään vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, 

joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomiksi muuttuneet tiedot, vanhentu-

neet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, poistetaan rekisteristä. Henkilötieto-

jen tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin arvioidaan säännöllisesti. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin henkilötiedot saadaan jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiltä (yhteystietojen muutokset) ja rekisteriin 

liittyviltä henkilöiltä itseltään. 

 

7. Säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena erityistilanteessa voi olla osallistu-

jalistojen luovuttaminen koulutusten / tapahtumien järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille. 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n ulkopuolelle. Uutiskirjeen tilaajien ja jäsenrekisterin tietoja (nimi, säh-

köpostiosoite) käsitellään MailChimp-alustalla. Näiden tietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu 

sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt EU-komission hyväksymään Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoja 

MailChimpin tietosuojakäytännöistä (englanniksi). Poikkeuksena tietojen siirtämiseen EU:n ulkopuolelle ovat 

lisäksi kehitysyhteistyöhankkeiden työryhmien jäsenten yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), 

jotka voidaan jakaa hankkeen kumppaniorganisaatioille Somaliassa / Somalimaassa tietosuojaa koskevien 

asianmukaisten suojatoimien puuttumisesta huolimatta, mikäli työryhmän jäsen on antanut tähän nimenomai-

sen suostumuksensa (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 49.1 alakohta a). 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa:  

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja saada pääsy henkilötietoihinsa sekä vaatia itseään kos-

kevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista; 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä siltä osin kuin se 

perustuu rekisteröidyn suostumukseen; ja 

- saada henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekiste-

rinpitäjälle. 

 
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa 

milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmu-

kaisuuteen. 

Rekisteröidyn tulee esittää pyyntönsä rekisterin pitäjälle / yhteyshenkilölle. Suomen Somalia-verkosto voi pyy-

tää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 

pyynnön käsittelemistä. Suomen Somalia-verkosto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa 
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laissa säädetyllä perusteella. Mikäli rekisteröity katsoo tietosuojalainsäädännön mukais-

ten oikeuksiensa tulleen loukatuiksi, asiasta voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle 

(tietosuojavirastolle). 
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