Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

25.10.2018

Nimi (y-tunnus)

Lounais - Suomen Syöpäyhdistys ry (0197584-6)
Osoite

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

02 2657 666
Nimi

2
Sirkku Laakso
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

sirkku.laakso@lssy.fi, puhelin 02 2657 913
3
Rekisterin
nimi

Lounais - Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenrekisteri

4
Jäsenrekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn - jäsenmaksujen laskutus
tarkoitus
- jäsenten edunvalvonta ja palvelujen tarjonta

- jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja oman paikallisosaston tiedotteet
- jäsenkyselyt ja -tutkimukset
- palvelujen markkinointi

5
Rekisterin
tietosisältö

Laskutuksessa tarvittavat sekä tilastoinnin kannalta välttämättömät tiedot:
Perustiedot
- nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite
Lisätiedot
- kieli (suomi/ruotsi), lehden jakelutiedot

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyt

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
- LSSY- Jäsenohjelman tuki, Matti Sallinen SSY. - Payex-laskutus.
Tietojen
säännönmu- - Lssy:n potilaskerhot (Sykerö, Etuset)
kaiset luovu- - postituspalvelujen (Posti) tarjoajille jäsenpostitusta varten
tukset

- jäsenkorttien valmistajalle (Hansaprint Oy)
Tietojen luovuttaminen jäsenkyselyyn ja / tai tieteelliseen tutkimukseen:
Ellei asianomainen ole sitä kieltänyt, osoitetietoja voidaan luovuttaa Henkilörekisterilain 19
§:n 2 momentin mukaan tieteelliseen tutkimukseen, Syöpäjärjestöjen toiminnan ja
palvelujen kehittämiseen liittyviin kyselyihin sekä keskusjärjestön (Suomen Syöpäyhdistys
ry) vastaaviin käyttötarkoituksiin.

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaaliset arkistot säilytetään valvotuissa tiloissa ja / tai lukittavissa kaapeissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteripitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet
työntekijöille jäsenrekisteritietoihin siinä laajudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.
Jäsenrekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö osoitetaan
henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikasemaan itseään koskeva virheellinen tieto. Pyyntö
tehdään henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Rekisteritietoja ei käsitellä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia,
markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

