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PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSEN KURSSIEN TIETOSUOJASELOSTE 

31.3.2022 

1. Rekisterinpitäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys 

Hämeenkatu 5 A, 7.krs, 33100 Tampere 

p. 03 2499 200 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys 

psykososiaalisen tuen asiantuntija Kaisa Ronkainen 

Hämeenkatu 5A, 7.krs, 33100 Tampere 

kaisa.ronkainen@pirsy.fi, p. 03 2499 200 

3. Tietosuojavastaava Pirkanmaan Syöpäyhdistys 

tietosuojavastaava Sari Juurinen 

Hämeenkatu 5A, 7.krs, 33100 Tampere 

sari.juurinen@pirsy.fi, p. 03 2499 200 

4. Rekisterin nimi Kurssihakemusrekisteri 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Kurssien asiakasvalintaan ja asiakassuhteeseen liittyvien 

asioiden hoito ja yhteydenpito.   

6. Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperuste 

Perustuu hakijan suostumukseen. 

7. Rekisterin tietosisältö 

henkilötietoryhmittäin 

Rekisteröidyltä hakemuksessa saadut tiedot:  

Hakijan nimi, henkilötunnus/syntymävuosi, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, osoite, elämäntilanne; Lähiomaisen tiedot: 

nimi, puhelinnumero. Hakijan syöpäsairautta ja yleistä 

terveyttä koskevat tiedot kurssille osallistumisen kannalta. 

Osallistujan odotukset kurssilta, aikaisempi osallistuminen 

sopeutumisvalmennuskurssille, käytössä olevat apuvälineet ja 

allergiat. Pari- tai perhekurssille osallistuvan omaisen tai 

läheisen tiedot (läheisen antamana): nimi, syntymävuosi, 

puhelinnumero, osoite, odotukset kurssilta. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Sähköiseen rekisteriin on kirjattu vain hakijan yhteystiedot, 

kyseessä oleva kurssi ja asiakasvalinnan päätös. Sähköinen 

rekisteri on suojattu asianmukaisin salasanoin ja 

käyttöoikeuden rajoituksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain 

kurssien asiakasvalintaan ja ohjaamiseen osallistuvat 

työntekijät, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Paperiset 

hakemukset säilytetään lukollisessa arkistossa, johon pääsy on 

rajoitettu vain nimetyille henkilöille.  
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9. Vastaanottajat, joille henkilötietoja 

siirretään tai luovutetaan 

Rahoittajan (STEA) mahdollisen tarkastuksen yhteydessä. 

10. Tietojen siirto kolmansiin maihin 

(EU:n tai ETA:n ulkopuolelle) 

Ei henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin. 

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai 

sen määrittämiskriteerit 

(henkilötietoryhmittäin) 

 10 vuotta. 

12. Rekisteröidyn oikeus päästä 

henkilötietoihin, tietojen 

oikaisemiseen, tietojen poistamiseen, 

käsittelyn rajoittamiseen ja siirtää 

tiedot järjestelmästä toiseen 

Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot 

tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisena ja omakätisellä 

allekirjoituksella varustettuna kohdassa 2 mainittuun 

osoitteeseen. Pirkanmaan Syöpäyhdistys toimittaa vastaukset 

rekisteröidyn tiedossa olevaan postiosoitteeseen. 

13. Oikeus peruuttaa suostumus, kun 

henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperuste on suostumus 

Suostumuksen voi peruuttaa sähköpostitse kohdassa 2 

mainittuun osoitteeseen. 

14. Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus kannella tietosuoja-asetuksen 

rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun 

toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 566 6700, 

tietosuoja@om.fi 

15. Automaattinen päätöksenteko ml. 

profilointi ja evästeiden käyttö 

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta 

automaattista päätöksentekoa profilointia eikä kerätä 

evästeitä. 

 

 


