TIETOSUOJASELOSTE

29.12.2015

Henkilötietolaki
10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Suomen Syöpäyhdistys

Y-tunnus 0202294-0

Yhteystiedot
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 09 135 331

2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Jaana Ruuth
Yhteystiedot
Suomen Syöpäyhdistys
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 09 135 331
jaana.ruuth@cancer.fi

3. Rekisterin nimi

Maakunnallisten syöpäyhdistysten ja valtakunnallisten potilasjärjestöjen
jäsenten jäsentietojen muuttaminen

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistysten jäsenten jäsentietojen muuttaminen ja hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä:
•
Nimi
•
Jäsennumero
•
Yhdistys
•
Vanha osoite ja mahdollinen uusi osoite
•
Puhelinnumero (vanha ja uusi)
•
Sähköpostiosoite (vanha ja uusi)
•
Tiedon mahdollisesta yhdistyksestä eroamisesta

6. Säännönmukaiset
tietolähteet *

Jäsentietojansa muuttavan tiedot saadaan verkkolomakkeella häneltä itseltään.

(Mitä tietoja saadaan, keneltä
ja millä perusteella, esim.
suostumus tai lainsäännös)
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Tiedot luovutetaan eteenpäin sille yhdistykselle, jonka jäsen lomakkeen täyttäjä
on.

Suomen Syöpäyhdistys tallentaa jäsentietojen muutoslomakkeella annetut tiedot
salattuun, sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein. Järjestelmään
pääsevät vain tietyt, valtuutetut henkilöt. Henkilötiedot säilytetään
luottamuksellisina, ja ne poistetaan Suomen Syöpäyhdistyksen järjestelmästä
kolmen kuukauden välein.

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
Tarkastuspyyntö osoitetaan Suomen Syöpäyhdistykselle ja lähetetään kohdassa 1
mainittuun osoitteeseen.

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
Korjaamispyyntö osoitetaan Suomen Syöpäyhdistykselle ja lähetetään kohdassa 1
mainittuun osoitteeseen.

11. Muut mahdolliset
oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.
Suomen Syöpäyhdistys ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

