
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
17.4.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 

Osoite 

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

014 3330220 
syopayhdistys@kessy.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Toimistosihteeri Katriina Nokelainen 
Osoite 

Kilpisenkatu 5 B 9 

40100 Jyväskylä 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

014 3330220 

syopayhdistys@kessy.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Vapaaehtoistoiminnan rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja käsitellään toimintaan osallistuvien henkilöiden yhteystietojen ylläpitämiseksi ja 
viestintään. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Vapaaehtoisena toimivan henkilön nimi, yhteystiedot, vapaaehtoistoiminnan muoto ja toimikauden 
kesto. Tietoja säilytetään vapaaehtoistoiminnassa mukana olon ajan.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Vapaaehtoiselta itseltään henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Vapaaehtoisina toimivien yhteystietoja luovutetaan heidän suostumuksellaan vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneille ja yhdistyksen yhteistyötahoille. Vapaaehtoistoimijoiden luvalla heidän yhteystietonsa 
voidaan julkaista yhdistyksen tiedotusmateriaalissa, verkkosivuilla ja Facebook sivuilla.  

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. Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin 
salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteriin liittyviä tietoja julkaistaan yhdistyksen 
tiedotusmaterialissa, verkkosivuilla ja Facebook sivuilla rekisteriin liitettyjen henkilöiden 
suostumuksella. Julkaisualustoilla oleva tieto ei ole ulkopuolisten tahojen muokattavissa. 
Organisaation sisällä käyttöoikeus on rajattu henkilöille, joiden toimenkuvaan vapaaehtoistoimintaan 
liittyvien asioiden hoitaminen kuuluu (toimistosihteeri, toiminnanjohtaja, neuvontahoitajat) 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan rekisteriin 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 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

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

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


