TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.4.2018

Nimi

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Osoite

Kilpisenkatu 5 B 9
40100 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

014 3330220
syopayhdistys@kessy.fi
Nimi
2
Katriina Nokelainen
Yhteyshenki- Toimistosihteeri
Osoite
lö rekisteriä Kilpisenkatu 5 B 9
koskevissa 40100 Jyväskylä
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
014 3330220
syopayhdistys@kessy.fi
3
Tukihenkilörekisteri
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen tukihenkilötoimintaan liittyvien asioiden ylläpitämiseen,
Henkilötieto- yhteydenottoihin ja tiedottamiseen tukisuhteen mahdollistamiseksi.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Tukihenkilönä toimivan henkilön nimi, yhteystiedot, syntymävuosi, tukihenkilön rooli
(vertaistukihenkilö/kotihoidon tukihenkilö), tukihenkilön oma syöpäsairaus ja sairastumisvuosi,
hoitomuodot, käydyt kuntoutuskurssit, henkilökohtainen tilanne sairastuessa, käydyt
tukihenkilötoiminnan koulutukset, yhteydenottotapa ja käytettävissä olo. Tietoja säilytetään
tukihenkilönä toimimisen ajan.

6
Tukihenkilöltä itseltään tukihenkilökoulutukseen haettaessa ja toiminnan aikana henkilökohtaisessa
Säännönmu- haastattelussa, puhelimitse tai sähköpostitse.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tukihenkilöinä toimivien yhteystietoja luovutetaan heidän suostumuksellaan tukisuhteen
Tietojen
mahdollistamiseksi. Vertaistukiryhmien ohjaajien luvalla heidän yhteystietonsa voidaan julkaista
säänryhmistä tiedotettaessa.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa ja mahdolliset satunnaiset lomaketulosteet tuhotaan
välittömästi asiamukaisesti. Kaikki rekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä ja rekisteriä
käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin salasanoin ja
käyttäjätunnuksin. Organisaation sisällä käyttöoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden
toimenkuvaan tukihenkilötoiminnan asioiden hoitaminen kuuluu (neuvontahoitajat/toimistosihteeri).

10
Tarkastusoikeus

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tukihenkilörekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on osoitettava omakätisesti allakirjoitetulla
asiakirjalla rekisterin osalta nimetylle yhteyshenkilölle. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyyntö voidaan
tehdä henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolla. Tällöin tarkastuspyynnön tekijän on pystyttävä
todentamaan henkilöllisyytensä.

11
Jokaisella Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen tukihenkilörekisteriin merkityillä on oikeus vaatia
Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tehdään suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse
tiedon
rekisterin nimetylle yhteyshenkilölle.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

