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Tietosuojaseloste 

Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry 
Maailma kylässä -festivaalin vapaaehtoiset 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomalaiset Kehitysjärjestöt - Finnish Development Ngos Fingo Ry (”Fingo”) 
käsittelee henkilötietoja. Tietosuojaselostetta sovelletaan Maailma kylässä -festivaalin uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen 
käsittelyyn. 
 
Fingo noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan 
voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä Suomen 
tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaselosteessa, 
tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai 
epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty. 

 
1 Rekisterinpitäjä / y-tunnus  
Nimi: Suomalaiset kehitysjärjestöt (Suomalaiset Kehitysjärjestöt - Finnish Development Ngos Fingo Ry) – Fingo  
Y-tunnus: 0621340-2   
Osoite: Lintulahdenkuja 10 (2. krs), 00500 Helsinki/ 
Sähköposti: info@fingo.fi  
 
2 Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa  
Nimi: Nelli Korpi 
Osoite: Lintulahdenkuja 10 (2. krs), 00500 Helsinki/ 
Puhelin ja sähköposti: 050 317 6698, nelli.korpi@fingo.fi 
 
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet 
Henkilötietoja käsitellään Maailma kylässä -festivaalin uutiskirjeiden ja festivaalia koskevan tiedotusmateriaalin 
toimittamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Uutiskirjeen tilaajalla 
eli rekisteröidyllä on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. 
 
4 Käsiteltävät henkilötiedot 
• Henkilön yhteystiedot (sähköposti) 
 
5 Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta, eli suoraan rekisteröidyltä, verkossa täytettävästä lomakkeesta, josta 
tiedot tallentuvat palvelinjärjestelmään. 
 
6 Henkilötietojen vastaanottajat 
Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten 
ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa 
tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista. 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa 
taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua 
luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. 
Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista. 
 
7 Tietojen siirto EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle. 
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8 Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti käyttäen teknisiä ja organisatorisia suojatoimia. Henkilötiedot on tallennettu palvelinjärjestelmään, 
ja niihin on ainoastaan Fingon henkilökunnalla ja järjestelmän ylläpitäjillä pääsy. 
 
9 Tietojen säilytys 
Jokaisen rekisteröidyn Maailma kylässä -uutiskirjeen tilaajan henkilötietoja säilytetään niin kauan, 
kunnes tilaaja itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai annettu sähköpostiosoite lakkaa 
toimimasta.  
 
10 Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Oikeuksien soveltaminen 

kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käyttötarkoituksesta sekä -tilanteesta.  

• Oikeus päästä henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö 

rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen 

käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista. 

• Oikeus henkilötietojen oikaisuun. Rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai 

epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista.  

• Oikeus henkilötietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön 

edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojensa poistamista. Pyynnöstä poistamme henkilötiedot, 

ellei lainsäädäntö, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen soveltuva poikkeusperuste 

edellytä meitä säilyttämään henkilötietoja.  

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön edellytysten 

mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. 

• Oikeus henkilötietojen siirtämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä 

toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka 

rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja 

joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus, ja/tai joiden osalta käsittely 

suoritetaan automaattisesti.  

• Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten 

mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien 

profilointia. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka 

kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on kuitenkin 

aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja 

suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.  
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• Oikeus peruuttaa suostumus. Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan 

suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien 

henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin 

suoritettuun käsittelyyn. 

Oikeuksien käyttäminen 

Toivomme, että olet yhteydessä Fingoon, jos sinulla herää kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. 
Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse käyttämällä tässä 
tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja.  
 
Pyynnön esittäjän henkilöllisyys voidaan tarkistaa ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa 
ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos 
pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. 
 
11 Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että 
hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti.  
Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät https://tietosuoja.fi/etusivu. 
 
12 Muutokset tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan joutua muuttamaan ajoittain.  Muutokset voivat perustua myös 
tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen 
muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme. 
 
Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 22.12.2022. 
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