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

Laatimispäivä  
31.8.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Syöpäpotilaat ry 
  
Osoite 

Malminkaari 5, 00700 Helsinki 

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

044 322 8964, info@syopapotilaat.fi  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Minna Anttonen 
Osoite 

Malminkaari 5, 00700 Helsinki 

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

044 322 8964, minna.anttonen@syopapotilaat.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Ilmoittautumiset-rekisteri    

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja kerätään Suomen Syöpäpotilaat ry:n järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvilta.  
 
Henkilötietoja käytetään tilaisuuden järjestämiseen, tilaisuudesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä 
viestimiseen, materiaalin toimittamiseen sekä palautteiden keräämiseen. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tilaisuuteen ilmoittautuneista:  
• Etunimi  
• Sukunimi  
• Sähköpostiosoite  
• Puhelinnumero  
• Työnimike tai muu nimike  
• Organisaatio/taustayhteisö  
• Erityisruokavalio. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Ilmoittautumiset-rekisteri koostetaan tilaisuuteen ilmoittautuneiden etu- ja sukunimistä, 
sähköpostiosoitteista, puhelinnumeroista, työ- tai muista nimikkeistä, 
organisaatioiden/taustayhteisöjen nimistä sekä ilmoittautuneiden erityisruokavalioista. 
 
Ilmoittauduttaessa tietosisältö tallentuu WordPress-järjestelmään. Tietosisältö poistetaan WordPress-
järjestelmästä kuukauden sisällä tilaisuuden päättymisestä. Tiedoista koottava osanottajalista 
tallennetaan Exceliin, josta se hävitetään kuukauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Mikäli tilaisuus sisältää tarjoiluja, niin rekisterinpitäjä luovuttaa erityisruokavaliotiedon, mutta ei muuta 
tietosisältöä, tarjoilujen järjestäjälle.  
 
Tietosisältöä ei käytetä markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Ilmoittautuneet-rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteristerin tietojen (pl. erityisruokavalio) perusteella koostetaan tilaisuuden osanottajalista. 
Rekisteröidyn tiedot lisätään osanottajalistaan ainoastaan rekisteröidyn antaman suostumuksen 
perusteella. Manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti tilaisuuden päätyttyä.  
 
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työntekijän 
palvelussuhteen päätyttyä.  
 
Asiakirjoja säilytetään lukituissa työhuoneissa lukituissa kaapeissa tai arkistossa rakennuksessa, 
jossa on kulunvalvonta. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötietorekisteri säilytetään korkeintaan kuukauden ajan kyselyjärjestelmän ylläpitäjän 
WordPress-alustalla Seravo Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu 
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  
 
Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne Suomen Syöpäpotilaat ry:n työntekijät, joilla 
on edellä mainitun järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. Tiedoista koostettava osanottajalista 
tallennetaan Exceliin, joka on suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein. Rekisterissä olevia tietoja 
voivat käsitellä ainoastaan ne Suomen Syöpäpotilaat ry:n työntekijät, joilla on edellä mainitun 
järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. 

 


