
SELOSTE TIETOSUOJA-ASETUKSEN INFORMOINTIVELVOITTEEN EDELLYTTÄMISTÄ TIEDOISTA 
 

Päivitetty 15.12.2022 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 
Osoite 
Muut yhteystiedot 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 
Kuninkaankatu 23 B  
70100 Kuopio 
017 580 1801 
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Osoite 
Muut yhteystiedot 

Taloussuunnittelija Tuija Kojo-Silvast 
Kuninkaankatu 23 B 
70100 Kuopio 
017 580 1801 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

3. Tietosuojavastaava Nimi 
Osoite 
Muut yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja Heidi Kolehmainen 
Kuninkaankatu 23 B 
70100 Kuopio 
050 561 8511 
heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

4. Rekisterin nimi   Tukihenkilötoiminnan rekisteri 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

  Henkilötietoja käsitellään tukihenkilötoiminnan 
ylläpitämisestä, yhteydenotoista ja tiedottamisesta 
tukihenkilön ja tuettavan välillä. 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn oikeusperuste 

  Perustuu suostumukseen. 

7. Rekisterin tietosisältö 
henkilötietoryhmittäin 

Rekisteröidyltä saadut tiedot Tukihenkilö: nimi, yhteystiedot, syntymävuosi, 
omaa sairautta tai läheisen sairautta koskevat 
tiedot, käyty koulutus ja miten haluaa toimia 
tukihenkilönä sekä milloin yhteydenotot. Tietoja 
säilytetään toiminnassa oloajan. 
 
Tuettava: nimi, asuinpaikkakunta ja 
puhelinnumero, omaa tai läheisen sairautta 
koskevat tiedot.  

  Muista lähteistä 
rekisteröidystä saadut tiedot 
tietolähteineen (ainakin 
julkinen/yksit., 
organisaatio/toimiala/sektori, 
EU/ei EU, yleisesti saatavilla 
oleva?) 

  

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto Säilytys lukollisessa kaapissa. 

  ATK:lla käsiteltävät tiedot Käyttäjätunnus ja salasana.  



9. Vastaanottajat, joille 
henkilötietoja siirretään 
tai luovutetaan 

(Rekisterinpitäjät 
Yhteisrekisterinpitäjät 
Henkilötietojen käsittelijät) 
Kolmannet osapuolet 

Vertaistukihenkilöiden yhteystiedot annetaan 
tuettavalle. Tuettavan henkilön yhteystiedot 
annetaan tukihenkilölle. 
Saattohoidon tukihenkilön tietoja voidaan 
luovuttaa sovituille yhteistyötahoille tukihenkilön 
luvalla tukisuhteen luomista tai ylläpitämistä 
varten.   

Komission päätös tietosuojan 
riittävyydestä 
Siirron suojatoimien 
asianmukaisuus 
Rekisteröityjen oikeuksien 
täytäntöönpanokelpoisuus 

Ei henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin.  

11. Henkilötietojen 
säilyttämisaika tai sen 
määrittämiskriteerit 
(henkilötietoryhmittäin) 

  Tukihenkilötoiminnassa käsitellyt asiapaperit ja 
tiedot säilytetään lukollisessa kaapissa. Tietojen 
käyttöoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden 
toimenkuvaan tukihenkilötoiminnan asioiden hoito 
kuuluu. 

12. Rekisteröidyn oikeus 
• päästä henkilötietoihin 
• tietojen oikaisemiseen 
• tietojen poistamiseen 
• käsittelyn 
rajoittamiseen 
• siirtää tiedot 
   järjestelmästä toiseen 
Miten rekisteröity voi 
käyttää oikeuksiaan? 

  Tarkastus-, korjaus-, ja kielto-oikeutta koskevat 
yhteydenotot tulee tehdä ensisijaisesti kirjallisena 
kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai 
kirjepostina tai henkilökohtaisena käyntinä 
kohdassa 2 mainitussa osoitteessa. Pohjois-Savon 
Syöpäyhdistys toimittaa vastaukset rekisteröidyn 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen tiedossa olevaan 
sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.  

13. Oikeus peruuttaa 
suostumus, kun 
henkilötietojen 
käsittelyn oikeusperuste 
on suostumus 

Suostumuksen 
peruuttamisen 
menettelytapa 

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(at)om.fi 

15. Automaattinen 
päätöksenteko ml. 
profilointi ja evästeiden 
käyttö 

Olemassaolo 
Käsittelyyn liittyvä logiikka 
Käsittelyn merkittävyys ja 
seuraukset rekisteröidylle 

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta 
automaattista päätöksentekoa profilointia eikä 
kerätä evästeitä.  

 


