
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
18.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra Finlands Cancerförening ry 

Osoite 

Liisankatu 21 B 16, 00170 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 730 3300 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Pirjo Kuokkanen 
Osoite 

Liisankatu 21 B 16, 00170 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 730 3300 

3 
Rekisterin 
nimi 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra Finlands Cancerförening ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 503/1989 11§).Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyteen 
liittyvien asioiden ylläpitämiseen ja hoitoon (kuten yhteydenotot, tiedotus, laskutus ja 
hoitopäiväkorvausten hoito). Jäsenlehtipostituksen (Syöpä/Cancer -lehti) osalta henkilötietojen 
käsittely on ulkoistettu palveluntuottajalle, joka vastaa tietojen luottamuksellisesta käsittelystä.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 Rekisterissä ovat Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra Finlans Cancerförening ry:n jäseneksi 
rekisteröityjen henkilöiden:  

-nimitiedot,  

-jäsennumero,  

-postiosoitetiedot,  

-puhelinnumero, 

-sähköpostiosoite,  

-jäseneksi liittymispäivä,  

-jäsenmaksutiedot sekä  

-jäsenlehden postitustiedot  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Kaikki rekisterin tiedot on saatu Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra FinlandsCancerförening ry:n 
jäseneksi rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään. Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella tai 
yhdistykselle lähetetyillä/toimitetuilla lomakkeilla tai puhelimitse. 

 

 Syöpäyhdistyksestä toiseen siirtyvän jäsenen tieto voidaan siirtää yhdistykseltä toiselle asiakkaan 
pyynnöstä jäsenrekisteriä hoitavan henkilökunnan toimesta.   
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenlehden postitusta varten osoiteaineisto lähetetään Syöpälehden painotaloon niiden jäsenten 
osalta, jotka ovat itse ilmoittaneet haluavansa jäsenlehden. 

 

Jäsenlaskutusta varten jäsenrekisteristä toimitetaan postitusosoitteet ja jäsennumerot laskutusta 
hoitavalle ulkoiselle palveluntuottajalle. 

 

 Syöpäyhdistyksestä toiseen siirtyvän jäsenen tieto voidaan siirtää yhdistykseltä toiselle asiakkaan 
pyynnöstä jäsenrekisteriä hoitavan henkilökunnan toimesta. 

  

Muuhun tarkoitukseen jäsentietoja ei luovuteta.       

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Ei luovuteta 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään yhdistyksen toimistolla lukollisessa kaapissa, jonne 
pääsy ainoastaan yhdistyksen työntekijöillä. Paperiset liittymiskaavakkeet tuhotaan tietoturva-
asiakirjoina sen jälkeen, kun tiedot on siirretty digitaaliseen muotoon.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsentiedot säilytetään sähköisessä järjestelmässä. Jäsentiedot ovat salasanojen ja 
käyttäjätunnusten takana, ja jäsenrekisteriin on pääsy yhdistyksen henkilökunnalla. Kaikki 
rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot 
säilytetään sähköisessä rekisterissä jäsenenä oloajan.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra Finlands Cancerförening ry:n jäsenrekisteriin rekisteröidyllä on 
oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.Tarkastuspyyntö on osoitettava omakätisesti 
allekirjoitetulla asiakirjalla rekisterin yhteyshenkilölle.Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan tehdä 
henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolla. Tällöin tarkastuspyynnön tekijän on pystyttävä 
todentamaan henkilöllisyytensä.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra Finlands Cancerförening ry:n jäsenrekisteriin rekisteröidyllä on 
oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä 
omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla rekisterin yhteyshenkilölle.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


