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1 Rekisterin pitäjä / y-tunnus  
Nimi: Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry / Y-tunnus: 143138 
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki  
Puhelin ja sähköposti: 09 584 233, info@fingo.fi  
 
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  
Nimi: Nelli Korpi 
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki  
Puhelin ja sähköposti: 050 317 6698, nelli.korpi@fingo.fi  
 
3 Rekisterin nimi  
Rekisteri Maailma kylässä -festivaalin uutiskirjeen tilaajista  
 
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Rekisteri on tarkoitettu Maailma kylässä -festivaalin uutiskirjeiden ja festivaalia koskevan 
tiedotusmateriaalin toimittamiseen. Rekisteriä ei käytetä suoramarkkinointiin ilman 
ilmoittautuneen suostumusta. Rekisteriä ei luovuteta eteenpäin.  
 
5 Rekisterin tietosisältö  
• Käyttäjän yhteystiedot (sähköposti)  
 
6 Säännönmukaiset tietolähteet  
Tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta verkossa täytettävästä lomakkeesta, josta tiedot 
tallentuvat palvelinjärjestelmään.  
 
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Tiedot ovat tallennettu palvelinjärjestelmään ja 
niihin on ainoastaan Fingon henkilökunnalla ja järjestelmän ylläpitäjillä pääsy.  
 
8 Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle.  
 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet  
A Manuaalinen aineisto  
-  
B Digitaalisesti käsiteltävät tiedot  
Maailma kylässä -festivaalin verkkosivuilla olevan rekisterin käyttöoikeudet ovat rajattu 
Fingon sisällä. Fingon ulkopuolisilla käsittelijöillä ei ole käyttöoikeuksia rekisteriin.  
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10 Tarkastusoikeus  
Rekisteröidyillä Maailma kylässä -uutiskirjeen tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin  
tallennetut tietonsa. Pyyntö henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastamiseen tulee 
tehdä Fingon toimistoon rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilötietolaki §24.  
 
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista  
Jokaisella rekisteröidyillä Maailma kylässä -uutiskirjeen tilaajalla on oikeus vaatia 
henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon 
korjaamiseksi tulee tehdä Fingon toimistoon rekisterin yhteyshenkilölle.  
 
12 Oikeus vaatia tietojen poistamista  
Jokaisella rekisteröidyillä Maailma kylässä -uutiskirjeen tilaajalla on oikeus vaatia 
henkilörekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista. Käytännössä tämä tarkoittaa 
uutiskirjeen tilauksen lakkautusta ja sen voi tehdä uutiskirjeestä löytyvän lakkautuslinkin 
kautta.  
 
13 Tietojen säilytys  
Jokaisen rekisteröidyn Maailma kylässä -uutiskirjeen tilaajan tietoja säilytetään niin kauan, 
kunnes tilaaja itse lakkauttaa uutiskirjeen tilauksen tai annettu sähköpostiosoite lakkaa 
toimimasta.  
 


