Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.6.2016

Nimi

Namn: Österbottens Cancerförening rf
Osoite

Adress: Nedre Torget 3, 4. våning 65100 Vasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Kontaktuppg.: info@botnaicancer.fi 010-8436000
Nimi

2
Yhteyshenki- Namn: Markku Suoranta
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Adress: Nedre Torget 3, 65100 Vasa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Kontaktuppg.: markku.suoranta@botniacancer.fi
3
Rekisterin
nimi

Registrets namn: Register om volontärarbete

4
Syftet med behandling av personuppgifter:
Henkilötietojen käsittelyn Personuppgifter hanteras för upprätthållande o. skötsel av ärenden gällande föreningens
tarkoitus
stödpersonsverksamhet, så som kontaktande och informering.

5
Rekisterin
tietosisältö

Registrets information innehåll:
Namn, födelseår, kontaktuppgifter, volontäruppgifter, ansvarspersonens roll (insjuknad /
närstående), cancersjukdom, samt årtal. När hen är tillförfogad o. hur hen får kontaktas.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Stadgeenliga informationskällor:
Informationen fås endast från personen själva.
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7
Stadgeenliga överlåtelser av uppgifter:
Tietojen
säännönmu- Uppgifter om volontären överlåts inte till tredje parter. För att skapa ett stödförhållande
kaiset luovu- bes stödpersonens lov till att överlåta kontaktuppgifterna alltid skillt per fall. Med lov av
tukset

ledaren till stödpersonsgruppen kan deras telefonnummer publiceras när man informerar
om gruppen. På föreningens hemsidor finns de stödpersoners namn, födelseår,
cancersjukdom samt telefonnummer, som gett sitt tillstånd till det.

8
Tietojen siir- Förflyttning av information utanför EU eller ETA:
to EU:n tai
Uppgifter flyttas inte utanför EU eller ETA
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Registrets skyddsprinciper:
Alla personuppgifter i registret hålls hemliga och registret hanteras med förtroende.
Registret finns endast i elektronisk form och sporadiska utskrifter förstörs omedelbart o.
ansvarsfullt. Registret är skyddat från utomstående med lösenord och användarnamn.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Personer som finns i Österbottens Canceerförenings stödpersonsregister har rätt att veta
vilka uppgifter som sparats om hen i registret eller att det inte finns uppgifter om hen i
registret. Uppgifterna fås en gång per år avgiftsfrittBegäran om att få kontrollera
uppgifterna bör vara underskrivet och överlåtas personligen till Cancerföreningen av
personen i fråga.

Tulosta

