
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kymenlaakson  Syöpäyhdistys  ry 

Osoite 

Kotkankatu    16  B  35,  48100  Kotka 

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

05-2296 240, toimisto@kymsy.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Riitta  Korhonen 
Osoite 

Kotkankatu  16 B  35, 48100  Kotka 

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

05 2296 240, toimisto@kymsy.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kymenlaakson Syöpäyhdistys  ry - Vapaaehtoistoiminnan rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 Rekisteröidyt: Yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset   

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:  

Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen vertaistukihenkilötoimintaan liittyvien asioiden ylläpitämiseen ja 
hoitoon kuten yhteydenottoihin ja tiedottamiseen.   

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi, syntymävuosi, yhteystiedot vapaaehtoistehtävät vertaistukihenkilön rooli (sairastunut vai 
läheinen), syöpäsairaus ja sairastumisvuosi, hoitomuodot ja kuntoutuskurssit, työ- ja perhetilanne 
sairastuessa vapaaehtoistoiminnan perus- ja täydennyskoulutukset ja vuosi, yhteydenottotapa ja 
käytettävissä olo  

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Vapaaehtoiselta itseltään yhdistyksen koulutukseen haettaessa ja haastattelussa tai puhelimitse, 
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Vapaaehtoistoimijoiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Vertaistukihenkilönä toimivilta 
pyydetään tapauskohtaisesti lupa yhteystietojen luovuttamiseen tukisuhteen muodostamiseksi. 
Vertaistukiryhmien ohjaajien luvalla heidän puhelinnumeronsa voidaan julkaista tiedotettaessa 
ryhmästä.  

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja  ei  siirretä  EU:n  tai  ETA  alueen ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja rekisteriä käsitellään 
luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet  
säilytetään lukollisessa kaapissa  ja  tuhotaan välittömästi sekä asianmukaisesti. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Organisaation 
sisällä käyttöoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden toimenkuvaan vertaistukihenkilötoiminnan 
hoitaminen kuuluu.   
  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen vertaistukihenkilörekisteriin  merkityllä  henkilöllä    on  oikeus  
vuosittain  saada tietää ja tarkastaa  tiedot, jotka  hänestä  on henkilörekisteriin tallennettu. 
Tarkastuspyyntö   tulee  tehdä  kirjallisesti  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  toimistolle,  
Kotkankatu  16  B 35, 48100  Kotka  tai  toimisto@kymsy.fi. 

   

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen vertaistukihenkilörekisteriin  merkityllä  henkilöllä on oikeus  vaatia   
virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö  tulee  tehdä  kirjallisesti  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  
toimistolle,  Kotkankatu  16  B 35, 48100   tai  toimisto@kymsy.fi     

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

Henkilötietolain 30 §:n mukaan  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen vertaistukihenkilörekisteriin  
merkityllä  henkilöllä   on oikeus kieltää  rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa  
tietoa  suoramainontaa, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta  yms.  varten.  Mikäli  
toimintaan liittyy  tällaista  henkilötietojen käsittelyä, ilmoitetaan  rekisteröidylle hänen oikeuksistaan 
ja kerrotaan   mihin tietoja  käytetään.   

 


