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Tietosuojaseloste (tietosuojalaki 1050/2018)   
 
Rekisterin nimi:  Saimaan Syöpäyhdistys ry:n jäsenrekisteri 
 
Rekisterinpitäjä:  Saimaan Syöpäyhdistys ry 
  Kauppakatu 40 D, 2. kerros 
  53100 Lappeenranta 
  puh. 05 451 3770 
 
Yhteyshenkilö jäsenrekisteriä koskevissa asioissa:   
  

Palvelusihteeri Kirsi Kukko, yhteystiedot kuten yllä 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
 Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen 

velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 403/1989 11 §). 
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien asioiden 
ylläpitämiseen ja hoitamiseen, kuten yhteydenottoihin, tiedottamiseen, 
jäsenmaksujen laskutukseen, hoitopäiväkorvausten maksamiseen ja 
jäsenlehtipostitukseen.  

  
Rekisterin tietosisältö ja jäsentietojen säilytysaika 
 

Jäsenrekisteriin merkitään Saimaan Syöpäyhdistyksen jäseneksi 
liittyneiden henkilöiden 

 
- nimitiedot 
- jäsennumero 
- kotikunta 
- sukupuoli 
- syntymävuosi 
- osoitetiedot: laskutusosoite ja lehden postitus 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite  
- jäseneksi liittymispäivä  
- jäsenyyden päättymispäivä ja -syy 
- jäsenmaksutiedot 
- sähköisen uutiskirjeen tilaustieto 
- hoitopäiväkorvausten maksuperusteet:  

hoitojaksot ja korvaussummat 
 

Jäsenrekisteriin merkittyjä henkilötietoja säilytetään enintään kaksi 
vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen. 
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Säännönmukaiset tietolähteet 
 
 Tiedot kerätään henkilöltä itseltään jäseneksi liittymisen ja korvaus-

hakemusten yhteydessä. Tiedot kerätään henkilön asioidessa yhdistyk-
sen toimipaikassa, verkkolomakkeen kautta, postitse toimitetulla 
lomakkeella tai puhelimitse. Muuttuneet osoitetiedot yhdistys saa 
pääsääntöisesti sähköisesti ostopalveluna Väestörekisterin osoite-
päivityksen kautta. 
 
Toisesta syöpäyhdistyksestä Saimaan Syöpäyhdistykseen siirtyvän 
jäsenen tieto voidaan siirtää jäsenen nimenomaisella suostumuksella 
jäsenrekisteriä hoitavan henkilön toimesta. 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
 Saimaan Syöpäyhdistyksen jäsenlaskutus ja -maksureskontran hoito on 

ulkoistettu kolmannelle osapuolelle, jolle siirtyy sähköisesti jäsenen nimi- 
ja laskutusosoitetiedot sekä jäsennumero. Ulkoinen palveluntuottaja 
vastaa omalta osaltaan jäsen- ja maksutietojen asianmukaisesta 
käsittelystä, säilytyksestä ja suojauksesta eikä luovuta niitä eteenpäin. 
 
Syöpä-lehden postitusta varten jäsenrekisteristä toimitetaan painotalolle 
lehden tilanneiden jäsenten nimi- ja postitusosoitteet sekä jäsennumerot 
sähköisesti. 
 
Korvausten maksamista varten siirretään sähköiseen taloushallinnon 
ohjelmistoon korvauksen saajan nimi- ja osoitetiedot sekä korvaus-
hakemuksessa ilmoitettu pankkitilin numero.  

 
 Saimaan Syöpäyhdistyksestä toiseen syöpäyhdistykseen siirtyvän 

jäsenen rekisteritiedot voidaan siirtää jäsenen nimenomaisella 
suostumuksella jäsenrekisteriä hoitavan henkilön toimesta. 
 
Muutoin jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta. 

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
 Tietoja ei siirretä. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
 Manuaalinen jäsenrekisteriaineisto (jäseneksi liittymislomakkeet ja 

jäsenmaksujen valvontaan liittyvät paperimerkinnät) säilytetään 
lukituissa tiloissa lukituissa kaapeissa. Tiloihin pääsy ja avainten 
käyttöoikeudet ovat vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä.  
 
Tarvittavan käsittely- ja tarkistusajan jälkeen manuaalinen aineisto 
tuhotaan tietoturva-asiakirjoina.  
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Jäsenrekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa jäsenrekisteri-
sovelluksella. Tiedot on tallennettu jäsenrekisterin palveluntarjoajan 
palvelimelle. Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan tietosuojalain 
edellyttämistä suojaustoimenpiteistä. 
 
Jäsenrekisteriin pääsy on rajattu yhdistyksen nimeämille henkilöille, 
joiden toimenkuvaan jäsenasioiden hoitaminen kuuluu. Jäsenrekisteri-
sovelluksen käyttö edellyttää henkilökohtaista kaksivaiheista tunnistau-
tumista. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 

Tarkastusoikeus Saimaan Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus 
tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa tai se, ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on osoitettava omakätisesti allekirjoi-
tetulla asiakirjalla osoitteeseen: Toiminnanjohtaja Niina Turunen, 
Saimaan Syöpäyhdistys, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. 

 
 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 
 Saimaan Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus 

vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö 
tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla osoitteeseen: 
Toiminnanjohtaja Niina Turunen, Saimaan Syöpäyhdistys,  
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. 

   


