
SELOSTE TIETOSUOJA-ASETUKSEN INFORMOINTIVELVOITTEEN EDELLYTTÄMISTÄ TIEDOISTA 
 

Päivitetty 27.1.2020 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 
Osoite 
Muut yhteystiedot 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 
Kuninkaankatu 23 B  
70100 Kuopio 
017 580 1801 
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Osoite 
Muut yhteystiedot 

Toimistosihteeri Tuula Mykkänen 
Kuninkaankatu 23 B 
70100 Kuopio 
040 709 2430 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

3. Tietosuojavastaava Nimi 
Osoite 
Muut yhteystiedot 

Toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen 
Kuninkaankatu 23 B 
70100 Kuopio 
050 561 8511 
pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 

4. Rekisterin nimi   Jäsenrekisteri 

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

  Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen 
jäsenyyteen liittyvien asioiden ylläpitämiseen ja 
hoitoon, jäsentiedotuksen hoitoon, sekä 
varmistettaessa hoitopäiväkorvauksen 
jäsenyysehtojen täyttyminen. 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn oikeusperuste 

  Perustuu suostumukseen. 

7. Rekisterin tietosisältö 
henkilötietoryhmittäin 

Rekisteröidyltä saadut 
tiedot 

Jäsenen nimi, yhteystiedot, syntymävuosi, 
jäseneksi liittymispäivä, jäsennumero sekä 
jäsenmaksutiedot.  

  Muista lähteistä 
rekisteröidystä saadut 
tiedot tietolähteineen 
(ainakin julkinen/yksit., 
organisaatio/toimiala/se
ktori, EU/ei EU, yleisesti 
saatavilla oleva?) 

  

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto 
 



  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 jäsenasioiden 
hoitaminen kuuluu 
(toimistosihteeri/toiminnanjohtaja).  

9. Vastaanottajat, joille 
henkilötietoja siirretään 
tai luovutetaan 

(Rekisterinpitäjät 
Yhteisrekisterinpitäjät 
Henkilötietojen 
käsittelijät) 
Kolmannet osapuolet 

Henkilötietojasi siirretään ainoastaan 
Syöpäjärjestöjen jäsenlehden lähettämistä 
varten lehden painattajalle. Jäseneksi 
ilmoittautuessa kysytään halukkuus saada 
jäsenlehti.  

10. Tietojen siirto 
kolmansiin maihin (EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle) 

Komission päätös 
tietosuojan 
riittävyydestä 
Siirron suojatoimien 
asianmukaisuus 
Rekisteröityjen 
oikeuksien 
täytäntöönpanokelpoi-
suus 

Ei henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin.  

11. Henkilötietojen 
säilyttämisaika tai sen 
määrittämiskriteerit 
(henkilötietoryhmittäin) 

  Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. 

12. Rekisteröidyn oikeus 
• päästä henkilötietoihin 
• tietojen oikaisemiseen 
• tietojen poistamiseen 
• käsittelyn 
rajoittamiseen 
• siirtää tiedot 
   järjestelmästä toiseen 
Miten rekisteröity voi 
käyttää oikeuksiaan? 

  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteriin 
merkityillä on oikeus saada tietää mitä häntä 
koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Tarkastuspyyntö on osoitettava omakätisesti 
allekirjoitetulla asiakirjalla rekisterin osalta 
nimetylle yhteyshenkilölle. Vaihtoehtoisesti 
tarkastuspyyntö voidaan tehdä 
henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolla. 
Tällöin tarkastuspyynnön tekijän on pystyttävä 
todentamaan henkilöllisyytensä. Jokaisella 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteriin 
merkityillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon 
korjaamista. Korjauspyyntö tehdään suullisesti, 
kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterin nimetylle 
yhteyshenkilölle. 

13. Oikeus peruuttaa 
suostumus, kun 
henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste on 
suostumus 

Suostumuksen 
peruuttamisen 
menettelytapa 

Suostumuksen voi peruuttaa sähköpostitse 
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.  



14. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

  Rekisteröidyllä on oikeus kannella tietosuoja-
asetuksen rikkomuksesta 
valvontaviranomaiselle:  Tietosuojavaltuutetun 
toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 566 
6700, tietosuoja(at)om.fi 

15. Automaattinen 
päätöksenteko ml. 
profilointi ja evästeiden 
käyttö 

Olemassaolo 
Käsittelyyn liittyvä 
logiikka 
Käsittelyn merkittävyys 
ja seuraukset 
rekisteröidylle 

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei 
harjoiteta automaattista päätöksentekoa 
profilointia eikä kerätä evästeitä.  

 


