
Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat 
ry:n tietosuojapolitiikka 

 
 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Laatimispäivämäärä 24.4.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018 
 
Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry huolehtii järjestönsä ja jäsentensä tietojen 
suojaamisesta. HAOlla on hallinnassaan seuraavat rekisterit (vastuuhenkilö): 
 
● jäsenrekisteri (jäsenrekisterivastaava ja tietosuojavastaava) 
● tapahtumien ilmoittautumisrekisteri (hallitus kollektiivisesti) 
● kunnianauharekisteri (varapuheenjohtaja) 

 
 

Tietosuojarekisterien käyttöoikeudet 
 

Käyttöoikeudet ovat vain niillä henkilöillä, jotka tehtäviensä velvoittamina tarvitsevat pääsyn 
rekisteriin. Järjestössämme tästä asiasta vastaa jäsenrekisterivastaava ja 
tietosuojavastaava. Vanhoilta vastuuhenkilöiltä poistetaan käyttöoikeudet, mikäli he eivät ole 
jatkamassa vastuutehtävissään. Rekisterin salasana on vaihdettava uuden toimikauden 
alettua viimeistään 31. tammikuuta. Vastuu salasanojen päivityksestä on 
tietosuojavastaavalla. 
 

 

Tietojen säilytys 
 

Rekistereissä säilytetään tietoa vain niin kauan kuin sitä tarvitaan. Jäsenrekisterissä on vain 
jäsenten tarpeelliset tiedot, jotka poistetaan jäsenen poistuessa yhdistyksestä.  
Tapahtumarekisterin tietoja säilytetään korkeintaan kolme kuukautta tapahtuman jälkeen, tai 
pidempään, jos niitä tarvitaan esimerkiksi osallistumismaksun perimisen vuoksi. 
Kunnianauharekisteriä ylläpidetään toistaiseksi.  
Rekisterissämme säilytetään 10 vuoden ajan paperiset tiliotteet ja 5 vuoden ajan paperiset 
pöytäkirjat.  
 
HAOlla ei ole valokuvarekisteriä, mutta valokuvia löytyy julkisesti HAOn 
kotisivuilta (https://blogs.helsinki.fi/hao-ry/), Facebook-sivulta (HAO ry) ja Instagram-tililtä 
(hao_ry). Valokuvat julkaistaan aina niissä esiintyvien henkilöiden luvalla. Tapahtumien 
ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysytään lupa tapahtumissa otettujen valokuvien 



julkaisemiseen. Mikäli ei halua antaa lupaa kuvien julkaisemiseen, voi myös ottaa yhteyttä 
tapahtumassa viralliseen valokuvaajaan ja/tai järjestäjiin. Kaikilla on myös oikeus pyytää 
oman kuvan poistamista HAOn viestintäkanavilla julkaistuista kuvista milloin vain. 
 
 
 

Tietosuojan tekninen varmistaminen 
 

HAOn jäsen- ja kunnianauharekistereitä säilytetään ainoastaan kyseisiä rekistereitä varten 
olevassa Google-tilin drivessa. Tilin salasana on vain rekisterin ylläpitäjien tiedossa.  
 
Tapahtumien ilmoittautumisrekisteriä säilytetään hallituksen Google-tilillä, jonka salasana 
vaihdetaan säännöllisesti ja jolle on pääsy ainoastaan hallituksen jäsenillä tai sen 
nimittämillä toimihenkilöillä. 
 
HAO ry tiedostaa seuraavat henkilörekistereiden ylläpitoon liittyvät riskit: 
 

Riski Ehkäiseminen 

Sähköpostin vastaanottajien näkyminen 
kaikille. 

Lisätään kaikki vastaanottajat piilokopioina 
viesteihin. 

Murtautuminen Google-tilille tai HAOn 
kaappiin. 

Salasanat ja koodit vaihdetaan 
säännöllisesti. 

Inhimillinen virhe tapahtuu ja hallituksen 
jäsen luovuttaa vahingossa tietoja 
ulkopuoliselle. 

Hallituksen jäsenet vaalivat erityistä 
huolellisuutta aina yhdistyksen asioita 
hoitaessaan.  

 
Tietovuodon sattuessa tiedotamme asianomaisia nettisivujen, Facebookin ja sähköpostin 
kautta tai muilla tilanteeseen sopivilla keinoilla. Lisäksi ilmoitamme asiasta 
valvontaviranomaisille 72 tunnin kuluessa vuodosta. 
 
Hallituksen on poistettava vuoden lopussa vuoden aikana kertyneet henkilötietoja sisältävät 
tiedostot Google-tililtään. Lisäksi on poistettava vanhat henkilötietoja sisältävät viestit omista 
sähköposteista ja julkaisut hallituksen facebook-ryhmästä tai muusta viestintäkanavasta.  
 

Henkilön oikeus pyytää ja korjata tietonsa 
 

Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää HAOn toimesta hänestä tallennetut henkilötiedot. 
Käytännössä tämä tarkoittaa jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja. Yhteydenotto henkilötietoja 
koskien tulee tehdä siihen tarkoitetun sähköpostin kautta (haorekisteri@gmail.com). Tiedot 



tulee luovuttaa samaan osoitteeseen, josta pyyntö on lähetetty. Pyynnön kohtuullinen 
käsittelyaika on yksi (1) kuukausi.  
Pyynnön lähettäjä ei voi itse tarkistaa tietojaan, sillä hän ei voi saada käsiinsä muiden 
henkilötietoja.  
 
Jos tietoa on paljon, voi jäsenrekisteri- tai tietosuojavastaava tehdä vastapyynnön 
tarkennuksesta. Tarvittaessa pyytäjää voidaan lisäksi pyytää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Vastaavasti pyynnön lähettäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjausta. Myös tämän pyynnön 
käsittelyssä kohtuullinen käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. 

 
 


