
Tietosuojaseloste 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
Laatimispäivämäärä 17.5.2018. Viimeisin muutos 14.11.2018. 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö 
Matlu ry 
Leppäsuonkatu 11 
00100 Helsinki 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö 
Matlu ry:n hallitus 
hallitus@matlu.fi 
 

3. Rekisterin nimi 
Matlu ry:n tapahtumarekisteri 
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tapahtumien 
organisointiin ja niiden maksuliikenteeseen liittyvien toimien mahdollistaminen. 
 
Kumpulan rekrytointitapahtumassa Potentiaalissa Matlu kerää henkilötietoja välittääkseen 
rekrytoinnissa tarvittavia tietoja tapahtumassa mukana oleville yrityksille. Tällöin 
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.  
 

5. Rekisterin tietosisältö 
 
Nimi- ja yhteystiedot: 

Etu- ja sukunimi 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 

Tapahtumakohtaiset osallistumistiedot: 
Tapahtuman maksutieto 
Erityisruokavalio 
Juomamieltymys 
Mahdolliset tapahtumakohtaiset lisätietokentät 

Tiedot opiskelu- ja työhistoriasta: 
Pääaine ja aloitusvuosi 
Opintopisteet 
Portfolio 

mailto:hallitus@matlu.fi


Linkki Github profiiliin 
Linkki LinkedIn profiiliin 
CV 
Taidot ja työtilanne 

 
Rekisteröidyn ei ole pakko antaa tietoja mutta tällöin hän ei välttämättä voi ilmoittautua ja 
osallistua tapahtumaan. Tapahtumailmoittautumisen edellytyksenä olevat tiedot on merkitty 
ilmoittautumislomakkeeseen tähdellä *. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. 
 
Potentiaali-tapahtumassa Rekry Speed Dating -ohjelman yhteydessä kerätyt tiedot 
luovutetaan kuitenkin käsittelyn tarkoituksen mukaisesti kyseiseen ohjelmaan osallistuville 
yhteistyöyrityksille. Matlu ry tekee kaikkien näiden yritysten kanssa asianmukaisen 
sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jolla turvataan luovutettavien henkilötietojen 
tietosuojan toteutuminen. 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, jolloin käsiteltävät tiedot voivat sijaita EU:n tai 
ETA:n ulkopuolella. Google on sitoutunut noudattamaan pilvipalvelujensa osalta EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta ja Privacy Shield -viitekehystä. 
Edellä mainitun lisäksi tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietoja säilytetään Googlen pilvipalveluissa. Pääsy Googlen pilvipalveluihin on yhdistyksen 
hallituslaisilla, sekä rajatusti yhdistyksen aktiiveilla. Googlen pilvipalveluiden käyttö tapahtuu 
henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. 
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Kaikki tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt ja vaatimukset tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on 
tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
toteuttaa pyynnön tai vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Tarkastusoikeus 
Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö 
häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus 



saada tiedoista jäljennös ja tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tarkastaminen on 
maksutonta kerran vuodessa. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus vaatia rekisteriin hänestä talletettujen 
virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. 

Oikeus poistaa tiedot  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot 
ilman aiheetonta viivytystä. Kuitenkaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä 
tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden 
säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. 
 
Silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröity voi koska tahansa 
peruuttaa antamansa suostumuksen. Sen jälkeen henkilötietoja ei enää käsitellä, ellei 
käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. 

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä 
seuraavissa tilanteissa:  

● rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden 
● käsittely on lainvastaista mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja 

vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 
● rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi 

● rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin 
suoramarkkinointitarkoitukseen, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö 
rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Silloin, kun käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänen 
henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen edellyttäen, että käsittely tehdään 
automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietonsa siirrettyä suoraan 
rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.  
 

11. Henkilötietojen säilyttäminen 
Yhdistysten kokousten sekä hallitusten kokousten pöytäkirjoja säilytetään kirjanpitolain luvun 
2 §10 mukaan vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. 
 
Potentiaali-tapahtuman Rekry Speed Dating -ohjelmaa varten kerättyjä tietoja säilytetään 1 
kuukauden ajan kyseisestä tapahtumasta. Rekisteröity voi myös peruuttaa suostumuksensa 
koska tahansa ennen tätä määräaikaa, jonka jälkeen tietoja ei enää käsitellä. 



 
Muita tietoja säilytetään tapahtuman järjestämishetkenä meneillään olevan tilikauden 
tilinpäätöksen vahvistamiseen saakka, kuitenkin enintään kuluvaa kalenterivuotta seuraavan 
kalenterivuoden huhtikuun loppuun saakka. 
 
Poikkeus: 
Mikäli rekisteröity on velkaa yhdistykselle eikä suorita velkaansa tilinpäätöksen 
vahvistamiseen saakka, kirjataan tieto velasta tilinpäätökseen, jossa sitä yhdistyksiä 
koskevan kirjanpitovelvoitteen vuoksi säilytetään 10 vuoden ajan. 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Suomessa 
tämä valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät 
tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta www.tietosuoja.fi. 
 


