
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
7.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kymenlaakson  Syöpäyhdistys  ry 

Osoite 

Kotkankatu    16  B  35,  48100  Kotka 

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

05-2296 240, toimisto@kymsy.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Riitta  Korhonen 
Osoite 

Kotkankatu  16 B  35, 48100  Kotka 

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

05 2296  240  ,  toimisto@kymsy.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kymenlaakson Syöpäyhdistys  ry -  Sopeurtumisvalmennus  ja  virkistyskurssihakemukset 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Asiakasvalinta  kursseille   

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tietosisältönä  on asiakkaan : 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero  tai  sähköposti, jos  hän on sellaisen antanut 

Läheisen yhteystiedot 

Elämäntilanne 

Hakijan  henkilötunnus 

Apuvälineet 

Allergiat 

Odotukset  ja   toiveet  kurssilta 

  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot  saadaan  hakijalta itseltään  tai  hänen  läheiseltään. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 Tietoja  ei luovuteta  eteenpäin  

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 

Kurssihakemukset   säilytetään lukollisessa  kaapissa  arkistoituna  6  vuotta.  Tietoja    käsittelee  
vain kurssitoimintaan liittyvät työntekijät, jotka ovat  kaikki  vaitiolovelvollisia.  
6  vuoden kuluttua  kurssivastaava  sairaanhoitaja  tuhoaa  manuaalisen materiaalin silppuamalla. 
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Syksyllä.   kurssitiedot  siirretään   käyttöönotettavaan sähköiseen toiminnanohjaus järjestelmään, 
jRekisteriin pääsevät  vain ne joilla on työnsä  puolesta  siihen käyttöoikeus. Rekisteri  suojataan 
henkilökohtaisilla   käyttäjätunnuksilla ja  salasanoilla.   Käyttäjjät  ovat  vaitiolovelvollisia. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Hakijalla   on oikeus   tarkastaa  hänen   Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteriin   merkityt  
tietonsa.  Pyyntö  tulee  tehdä  kirjallisesti  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  toimistolle,  Kotkankatu  
16  B 35, 48100  Kotka . 

   

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Haijalla  on oikeus  vaatia   virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö  tulee  tehdä  kirjallisesti  
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  toimistolle,  Kotkankatu  16  B 35, 48100  Kotka .   

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

Henkilötietolain 30 §:n mukaan   hakijalla  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.   

 


