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Tietosuojaseloste (tietosuojalaki 1050/2018)   
 
Rekisterin nimi:  Saimaan Syöpäyhdistys ry:n vapaaehtoistoiminnan 

rekisteri 
 
Rekisterinpitäjä:  Saimaan Syöpäyhdistys ry 
  Kauppakatu 40 D, 2. kerros 
  53100 Lappeenranta 
  puh. 05 451 3770 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:   
  

Toiminnanjohtaja Niina Turunen, yhteystiedot kuten yllä 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
 Henkilötietoja käytetään ja käsitellään yhdistyksen vapaaehtois-

toimintaan liittyvien asioiden hoitoon ja ylläpitämiseen kuten yhteyden-
ottoihin ja tiedottamiseen, joita ovat mm. kutsut vapaaehtoistehtäviin, 
koulutuksiin, toiminnanohjauksiin ja kokouksiin. 

 
Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää seuraavat tiedot kaikista siihen merkityistä 

vapaaehtoistoimijoista:  
- henkilön nimi 
- osoite  
- sähköpostiosoite  
- puhelinnumero 
- merkinnät osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin  
  ja toiminnanohjauksiin 
- merkinnät, mihin vapaaehtoistehtäviin henkilö on ilmoittautunut 
 
Vertaistukihenkilöistä rekisteriin merkitään lisäksi: 
- syntymävuosi 
- syöpään sairastumisen vuosi 
- syöpädiagnoosi 
- syövän hoitomuodot 
- maantieteellinen alue, jolla tukihenkilö on yhdistyksen käytettävissä 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenistä rekisteriin merkitään lisäksi:  
- koulutus- ja ammattinimikkeet 
- taustaorganisaatio 
- henkilötunnukset (vain manuaaliseen aineistoon) 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 
 Vapaaehtoistoimija tai vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut antaa itse 

tiedot sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai suullisesti 
yhdistyksen henkilökunnalle.  
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Yksittäisen tukihenkilön yhteystiedot voidaan luovuttaa tukisuhteen 
alkaessa tukihenkilöpyynnön tehneelle syöpäpotilaalle, hänen 
läheiselleen, terveydenhoidon henkilökunnalle tai toiselle 
Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajalle. Tiedon luovuttaa yhdistyksen 
neuvontahoitaja tukihenkilön luvalla.  
 
Paikallisosastojen puheenjohtajien ja sihteerien nimet ja yhteystiedot 
julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja esitteissä, mikäli he antavat 
julkaisuun suostumuksensa.  
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenten nimet sekä koulutus- ja ammatti-
nimikkeet ovat nähtävissä yhdistyksen verkkosivulla. Heidän nimi- ja 
yhteystietonsa sekä henkilötunnukset toimitetaan Patentti- ja rekisteri-
hallitukselle, muille viranomaisille ja rahoituslaitoksille yhdistystoiminnan 
velvoitteiden hoitamiseksi. 
 
Muutoin rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta. 

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
 Tietoja ei siirretä. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat 
 
 Manuaalinen aineisto hakemuksista ja sopimuksista vapaaehtois-

tehtäviin säilytetään lukituissa tiloissa lukituissa kaapeissa. Avainten 
käyttöoikeudet ovat vain yhdistyksen nimeämillä henkilöillä. Vapaa-
ehtoisuuden päättymisen vuoksi tai muusta syystä perusteettomaksi 
käynyt manuaaliaineisto tuhotaan tietoturva-asiakirjoina. 
 
Sähköisessä muodossa vapaaehtoisesta säilytetään sopimussuhteen 
päättymisen jälkeen tilastointia ja vapaaehtoisen omasta pyynnöstä 
kirjoitettavia todistuksia varten: 
- nimi- ja osoitetiedot 
- vapaaehtoisuuden alkamis- ja päättymispäivät 
- vapaaehtoisuuden toimintamuodot 
- tiedot vapaaehtoisen osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin 
koulutuksiin 
- sähköiseen muotoon tallennettuja tietoja säilytetään enintään kaksi 
vuotta vapaaehtoistoimijuuden päättymisen jälkeen. 
 
Vapaaehtoisrekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa asiakkuuden-
hallintasovelluksella. Tiedot on tallennettu sovelluksen palveluntarjoajan 
palvelimelle. Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan tietosuojalain edel-
lyttämistä suojaustoimenpiteistä.  
 
Vapaaehtoisrekisteriin pääsy on rajattu yhdistyksen nimeämille henki-
löille, joiden toimenkuvaan vapaaehtoistoiminnan asioiden hoitaminen 
kuuluu. Sovelluksen käyttö edellyttää henkilökohtaista kaksivaiheista 
tunnistautumista. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
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Tarkastusoikeus Saimaan Syöpäyhdistyksen vapaaehtoisrekisteriin rekisteröidyllä on 

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

 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 
 Saimaan Syöpäyhdistyksen vapaaehtoisrekisteriin 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.   


