Tietosuojalainsäädäntö uudistuu.
EU:n yhteinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa kansallisen lainsäädännön siirtymäajan päättyessä
25.5.2018
Mikä se on ja miten se vaikuttaa yhdistyksiin?
EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on yhtenäistää tietosuojakäytäntöjä ja helpottaa jokaisen
EU:n kansalaisen omien henkilötietojen tallentamisen ja käytön seuraamista. Kansallinen
lainsäädäntömme täydentyy vielä tämän vuoden aikana, mutta nyt on aika selvittää
henkilötietojen käsittelyä omassa yhdistyksessä. Tähänkin asti lainsäädäntö on velvoittanut
henkilötietojen huolelliseen käsittelemiseen sekä vain tarvittavien tietojen keräämiseen. Uutta on
etenkin osoitusvelvollisuus mikä käytännössä tarkoittaa tarkempaa henkilötietojen käsittelyn
kuvaamista ja dokumentointia.
Tässä koostetusti miten lainsäädännön muutokseen on hyvä varautua:
1. Henkilötietojen käsittelyn pitää tapahtua tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja asetuksen
noudattaminen pitää pystyä osoittamaan.






2.

Yhdistyksen hallituksen pitää pystyä osoittamaan, että tietosuoja-asiat on otettu huomioon
toiminnassa. Hallituksen kokouksessa on hyvä käsitellä, miten yhdistyksenne tietosuoja-asiat
on järjestetty, kuten henkilötietojen kerääminen tapahtumia varten ja toisaalta tietojen
luotettava hävittäminen.
MLL:n Keskustoimisto vastaa siitä, että jäsenrekisteri toimii tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Jäsenyhdistyksenä te olette jäsenrekisterin rinnakkaiskäyttäjiä. Rinnakkaiskäyttäjänä
teidän pitää käsitellä tietoja luottamuksellisesti. Suositus on, että yhdistysnetin kautta ei
tulostettuja ja/ tai tallennettuja jäsentietoja, ei säilytetä vaan ne hävitetään käsittelyn
jälkeen. Mikäli tietoja on tarpeellista tulostaa tai tallentaa omaa käyttöä varten, niiden
käsittely pitää dokumentoida ja kuvata.
Lasten henkilötietojen käsittely pitää erityisesti huomioida. Lasten henkilötietojen
antaminen on heidän huoltajiensa vastuulla. Esimerkiksi tapahtumailmoittautumisissa on
pyydettävä lupa lapsen huoltajalta allekirjoituksella.
Kerää vain tarpeelliset henkilötiedot ja hävitä ne, kun tarve on poistunut.







Tietojen kerääminen: mitkä henkilötiedot ovat tarpeellisia tietoja toimintaa varten,
tarpeettomia tietoja ei saa kerätä.
Tietojen käsittely: Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, jotka tarvitsevat niitä tehtävän
hoitamiseksi.
Tietojen säilyttäminen: Jos tietojen säilyttämiselle ei ole mitään syytä, tiedot pitää hävittää.
Jos tietojen säilyttämiselle on perusteita, esim. maksullisille kursseille ja retkille
osallistuneiden maksutiedot täytyy säilyttää osana kirjanpitoa.
Arkaluonteiset henkilötiedot: esimerkiksi terveystiedot ja ruoka-aine allergiat, tulee hävittää,
kun niitä ei enää tarvita. Arkaluontoisia tietoja pitää käsitellä erityisen huolellisesti ja niiden
käsittely rajoittaa vain erikseen nimetyille vastuuhenkilöille. ja Jos yhdistyksellä on toistuvia
tapahtumia samalle ryhmälle, tietojen säilyttäminen seuraavaan tapahtumaan asti on
perusteltua. Henkilön pitää kuitenkin tietää, että hänen arkaluonteisia tietojaan säilytetään.

3.

Oikeus tarkistaa omat tietonsa ja oikeus tulla unohdetuksi.


Kaikilla yhdistyksen jäsenillä tai tapahtumiin osallistuneilla on oikeus pyytää nähtäväksi mitä
tietoja hänestä on rekisteröity ja pyytää kaikkien omien tietojen poistamista. Tämän vuoksi
tietosuojakäytännöt pitää olla mietitty ja kuvattu, jotta yhdistys pystyy tarvittaessa
keräämään kaikki henkilöä koskevat tiedot vaivattomasti. Mitä vähemmän henkilötietoja
kerätään ja säilytetään, sen parempi. Tietojen poistamiseen poikkeuksena sellaiset tiedot,
joiden säilyttämisen peruste tulee muusta lainsäädännöstä, esimerkiksi jos
osallistujaluetteloa tarvitaan kirjanpitoaineiston tositteena, ei sitä voi sieltä poistaa.

Asetuksen tarkoitus ei ole estää henkilötietojen käsittelyä, vaan kiinnittää huomiota käsittelyn
perusteisiin ja toimintatapoihin. Henkilötietojen kerääminen ja säilyttämien on mahdollista,
kunhan sille on perusteet. Kaikkien on siis hyvä tarkastella omia toimintatapojaan ja päivittää
käytännöt asteuksen mukaisiksi.
Keskusjärjestö tulee yhdistyksiä uuden tietosuoja-asetuksen haltuunotossa. Sitä mukaan kuin
viranomaisohjeet ja lainsäädäntö tarkentuvat keräämme kaiken yhdistyksille tarpeellisen tiedon
tietosuoja-asetuksesta Yhdistysnettiin!

