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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

3.5.2018

Nimi

Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Osoite

Kotkankatu

16 B 35, 48100 Kotka

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

05-2296 240, toimisto@kymsy.fi
Nimi
2
Eila Puustinen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä sama kuin edellä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sama kuin edellä

3
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry - jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien asioiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten
Henkilötieto- yhteydenottoihin ja tiedottamiseen sekä jäsenlaskutukseen ja Syöpä-lehden postitukseen.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Tietosisältönä on asiakkaan
Nimi
Jäsennumero
Jäsenlaji (henkilöjäsen, ainaisjäsen, yritysjäsen)
Sukupuoli
Osoite
Puhelinnumero tai sähköposti, jos hän on sellaisen antanut
Yhdistykseen liittymispäivä
Haluaako jäsen Syöpä-lehden vai ei
Laskutushistoria

6
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään silloin, kun hän liittyy yhdistyksen jäseneksi.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Jäsenlehden postitusta varten osoiteaineisto lähetetään Syöpälehden painotaloon niiden jäsenten
Tietojen
osalta, jotka ovat itse ilmoittaneet haluavansa jäsenlehden.
säänMuuhun tarkoitukseen jäsentietoja ei luovuteta.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jäsenrekisteriä ei säilytetä manuaalisesti. Satunnaiset tulosteet hävitetään silppuamalla.
Jäsenmaksujen viitemaksulistat säilytetaan vuoden ajan lukollisessa kaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsentiedot säilytetään salasanojen takana, ja jäsenrekisteriin on pääsy yhdistyksen
toimistosihteerillä ja toiminnanjohtajalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisa ja niitä
säilytetään lukitussa varastossa kassakaapissa. Tunnuksia ei luovuteta kolmansille osapuolille..
Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta.
Syksyllä 2018 tiedot siirretään toiminnanohjausjärjestelmään, jossa ne on suojattu asianmukaisin
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänen Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteriin merkityt
tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimistolle, Kotkankatu
16 B 35, 48100 Kotka tai toimisto@kymsy.fi.

11
Jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti
Oikeus vaatia Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimistolle, Kotkankatu 16 B 35, 48100 tai toimisto@kymsy.fi
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevaa tietoa suoramainontaa, etämyyntiä, markkina- tai mielipidetutkimusta yms.
varten. Mikäli toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, ilmoitetann rekisteröidylle hänen
oikeuksistaan ja kerrotaan mihin tietoja käytetään.

