TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.5.2018

Nimi

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Osoite

Karjalankatu 4 A 1, 80200 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

013 227 600
Nimi
2
Jolkkonen
Yhteyshenki- Suvi
Osoite
lö rekisteriä Karjalankatu 4 A 1, 80200 Joensuu
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
013 227 600

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan rekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Sisältäen tiedot luottamushenkilöistä, osastojen johtokunnista, tukihenkilöistä ja muista
vapaaehtoisista.
Kaikilta vapaaehtoisilta:
- etu- ja sukunimi
- kotiosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
Hallituksen jäsenistä lisäksi:
- ammattinimikkeet
- puheenjohtajilta henkilötunnukset
Vertaistukihenkilöistä:
- syntymävuosi
- sairastumisvuosi
- syöpädiagnoosi
-hoitomuodot
-maantieteellinen alue, jolla tukihenkilö on käytettävissä

Henkilötietoja käytetään ja käsitellään yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan liityvien asioiden hoitoon ja
ylläpitämiseen kuten yhteydenottoihin ja tiedottamiseen mm. kutsut kokouksiin, toiminnanohjauksiin
ja koulutuksiin sekä vapaaehtoistehtäviin.

6
Vapaaehtoinen tai vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut antaa itse tiedot sähköisen lomakkeen kautta
Säännönmu- tai sähköpostilla tai puhelimitse.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Yksittäisen tukihenkilön yhteystiedot voidaan luovuttaa tukisuhteen alkaessa tukihenkilöpyynnön
tehneelle syöpäpotilaalle, hänen läheiselleen tai sairaanhoidon henkilökunnalle. Tiedon luovuttaa
yhdistyksen neuvontahoitaja tukihenkilön luvalla.
Paikallisosastojen puheenjohtajien tiedot ovat yhdistyksen kotisivuilla ja esitteissä, että toimintaan
mukaan haluavat voivat saada tietoja paikallisesta toiminnasta.
Yhdistyksen puheenjohtajien tietoja tarvitaan yhdistyksen asioiden hoitoon, mm. PRH
(nimenkirjoitusoikeus).
Muutoin tietoja ei luovuteta.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tukihenkilöhakemukset ja -sopimukset säilytetään yhdistyksen lukituissa tiloissa lukituissa kaapeissa
ja niitä käsittelee vain yhdistyksen henkilökunta.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikkien vapaaehtoisten tiedot tallennetaan yhdistyksen palvelimelle, joka on suojattu
asianmukaisesti käyttäjätunnuksin ja salasanoin, virustorjuntaohjelmin ja palomuurein. Yhdistyksen
toimitiloissa on murtohälytin. Tietoihin on pääsy yhdistyksen henkilökunnalla ja heitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.

10
Tarkastusoikeus

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan rekisteriin rekisteröidyllä on oikeus
tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastuspyyntö on osoitettava omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla osoitteeseen:
Toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Karjalankatu 4 A 1, 80200
Joensuu

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan rekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia
henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä omakätisesti
allekirjoitetulla asiakirjalla osoitteeseen: Toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen, Pohjois-Karjalan
Syöpäyhdistys ry, Karjalankatu 4 A 1, 80200 Joensuu

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

