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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Saimaan Syöpäyhdistys ry
Osoite

Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 05 451 3770, saimaa@sasy.fi
Nimi
2
Palvelusihteeri Kirsi Kukko
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 05 451 3770, saimaa@sasy.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Saimaan Syöpäyhdistys ry:n jäsenrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä ovat Saimaan Syöpäyhdistyksen jäseneksi rekisteröityjen henkilöiden:
-henkilön nimi
-jäsennumero
-sukupuoli
-osoitetiedot
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite
-jäseneksi liittymispäivä
-jäsenmaksutiedot sekä
-jäsenlehden postitustiedot

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä (Yhdistyslaki 503/1989 11§). Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyteen
liittyvien asioiden ylläpitämiseen ja hoitoon (kuten yhteydenotot, tiedotus, laskutus ja
hoitopäiväkorvausten hoito). Jäsenlehtipostituksen (Syöpä/Cancer -lehti) sekä jäsenlaskutuksen
osalta henkilötietojen käsittely on ulkoistettu palveluntuottajalle, joka vastaa tietojen
luottamuksellisesta käsittelystä.

6
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tiedot kerätään
Säännönmu- verkkolomakkeella, yhdistykselle postitse toimitetulla lomakkeella tai puhelimitse.
kaiset tietolähteet
Syöpäyhdistyksestä toiseen siirtyvän jäsenen tieto voidaan siirtää yhdistykseltä toiselle asiakkaan
pyynnöstä jäsenrekisteriä hoitavan henkilökunnan toimesta.

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Jäsenlaskutusta varten jäsenrekisteristä toimitetaan postitusosoitteet ja jäsennumerot laskutusta
hoitavalle ulkoiselle palveluntuottajalle.
Syöpä-lehden postitusta varten jäsenrekisteristä toimitetaan sähköisesti lehden tilaajien
postitusosoiteet ja jäsennumerot painotalolle.
Syöpäyhdistyksestä toiseen siirtyvän jäsenen tieto voidaan siirtää yhdistykseltä toiselle asiakkaan
pyynnöstä jäsenrekisteriä hoitavan henkilökunnan toimesta.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei muutoin luovuteta ulkopuolisille.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto (jäseneksi liittymislomakkeet) säilytetään lukituissa tiloissa, lukitussa kaapissa
niin kauan kuin aineisto on siirretty digitaaliseen muotoon. Tiloihin pääsy ja avainten käyttöoikeus
ovat vain nimetyillä henkilöillä. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Aineisto tuhotaan sähköiseen järjestelmään siirtämisen jälkeen. Tulosteet hävitetään tietoturvaasiakirjoina.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa. Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu
jäsenrekisterin palveluntarjoajan Jaicomin palvelimelle. Palveluntarjoaja vastaa henkilötietolain
edellyttämistä suojaustoimenpiteistä omalta osaltaan.
Jäsenrekisteriin pääsy on ainoastaan yhdistyksen nimetyillä henkilöilä. Järjestelmään pääsy
edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10
Tarkastusoikeus

Saimaan Syöpäyhdistyksen asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin
tallennetut tietonsa tai se, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on osoitettava
omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla osoitteeseen:
Toiminnanjohtaja Niina Turunen, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Saimaan Syöpäyhdistyksen asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä
olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla
osoitteeseen:
Toiminnanjohtaja Niina Turunen, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

