Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Syöpärekisterin tietoluovutusten asiakasrekisteri
Tämä on Suomen Syöpärekisterin laatima rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on henkilötietolain (10 ja
24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen selvitys rekisteristä, rekisteröitävän tiedon
käyttötarkoituksesta ja oikeusperusteista. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 15.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Syöpäyhdistys ry / Suomen Syöpärekisteri
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Keskus 09 135 331
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tapio Luostarinen
Sähköposti: kirjaamo(at)cancer.fi
3. Rekisterin nimi
Syöpärekisterin tietoluovutusten asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavia tietoja:
Asiakkaan (tietojen tilaajan):
- nimi, puhelinnumero, oppiarvo tai tehtävänimike
- sähköpostiosoite, organisaatio, lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
Laskutustiedot:
- organisaation nimi, osasto/yksikkö
- laskutusosoite, postinumero ja -toimipaikka, laskun viite
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tietopyyntölomakkeella, jonka asiakas itse
täyttää.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä myöskään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään Suomen Syöpärekisterissä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat
allekirjoittaneet elinikäisen vaitiolositoumuksen.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
A) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, ellei lainsäädäntö sitä
rajoita. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
B) Oikeus pyytää tietojen poistamista
Tietojen poistamista rekisteristä voidaan pyytää seuraavissa tapauksissa:




Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
Tietojen käsittely on lainvastaista.

Meillä on lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen,
jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.
Organisaatioiden tai ilmoituksen tehneen henkilön tietoja ei voi muuttaa tai poistaa tieteellisiä tai
tilastollisia tarkoituksia varten kerätystä aineistosta.
Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)cancer.fi. Pyynnössä tulee
olla maininta, että pyyntö koskee Syöpärekisterin tietoluovutusten asiakasrekisterin rekisteritietoja.

