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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.11.2019

Nimi

Suomen Syöpäpotilaat ry
Osoite

Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 322 8964, info@syopapotilaat.fi
Nimi
2
Minna Anttonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Malminkaari 5, 00700 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 322 8964, minna.anttonen@syopapotilaat.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Esihenkilön tietopaketti
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on kehitystyö osana ”Elossa ja osallisena, myös työelämässä!”
-hanketta. Hankkeessa on kehitetty työnantajille Esihenkilön tietopaketti niihin tilanteisiin, kun
työpaikalla työntekijä sairastuu. Keräämme tietopaketin omaan sähköpostiinsa tilanneilta
palautekyselyllä kokemuksia ja kehittämisideoita vuoden 2020 aikana. Tietopaketin sähköpostitse
tilannut antaa suostumuksen Suomen Syöpäpotilaat ry:lle lähettää sähköpostitse palautekysely,
luvan tietojen keräämiseen, rekisteröimiseen ja käyttämiseen kerrotulla tavalla.
Rekisteriin ei tallennu muu kuin sähköpostiosoite.
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan.
Palautteen keräämisen tarkoituksena on myös tuottaa tietoa Sosiaali- ja terveysministeriön
rahoittamaan Toimintakyky kuntoon -ohjelmaan kuuluvan ”Elossa ja osallisena, myös työelämässä” –
hankkeen rahoittajalle. Palaute auttaa toiminnan kehittämisessä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Mitä tietoja rekisteröidystä voidaan tallentaa?
Sähköpostiosoite.

6
Tietosisältöä käytetään yhteydenpitoa varten rekisteröidyn suostumuksella.
Säännönmukaiset tietolähteet
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7
Tietoja ei luovuteta mihinkään.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työntekijän
palvelussuhteen päätyttyä.
Rekisteri tallentuu sähköisessä muodossa. Rekisteristä ei muodostu paperilla olevaa rekisteriä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Tietojärjestelmiä käyttävät vain henkilöt, joilla
on oma käyttäjätunnus ja salasana.
Henkilötietorekisteri säilytetään korkeintaan vuoden 2020 loppuun asti 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 listaus
sähköpostiosoitteeista tallennetaan Exceliin, joka on suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein.

