Tietosuojailmoitus
Syöpärekisterin tietoluovutusten asiakasrekisteri
Suomen Syöpärekisteri informoi tällä tietosuojailmoituksella rekisteröityjä itseään koskevien tietojen
käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan kansallisen tietosuojalainsäädännön hengessä.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Syöpäyhdistys ry / Suomen Syöpärekisteri
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Keskus 09 135 331
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tapio Luostarinen, 050 464 7028
Sähköposti: kirjaamo(at)cancer.fi
3. Rekisterin nimi
Syöpärekisterin tietoluovutusten asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden tai muun vastaavan suhteen hoitamista ja tietoluovutuspalveluiden
tuottamista, analysointia, raportointia, kehittämistä ja seurantaa varten.
THL tekee aina kirjallisen sopimuksen tietoluovutuksesta asiakkaan, hänen edustamansa tutkimusryhmän
tai organisaation kanssa. THL:n tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten myöntämään lupaan
perustuvissa pyynnöissä henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus. Muissa tilastotietopyynnöissä
henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on myös sopimus.
Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automatisoitua päätöksentekoa eikä profilointia.
Henkilötietoihin ei liitetä evästeitä.

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

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään tutkimuksen elinkaaren ajan ja sen jälkeenkin, jos henkilötietojen käsittely on
tarpeen esimerkiksi kirjanpitolakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa henkilötietonsa täyttämällä tietopyyntölomakkeen. Tietoja ei täydennetä muista
lähteistä.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille eikä myöskään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään Suomen Syöpärekisterissä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja asianmukaista suojausta. Tietojärjestelmien 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 siinä
laajuudessa kuin työnkuvaan kuuluu. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn
oikeutetuilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet
A) Oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja oikaista virheelliset tai puutteelliset henkilötietonsa
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää
mahdollisen virheellisen henklötiedon oikaisemista tai puutteellisen henkilötiedon täydentämistä. 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) Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen.
Näiden oikeuksien soveltaminen voi johtaa siihen, ettei tietoluovutus onnistu.
Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo(at)cancer.fi. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Syöpärekisterin tietoluovutusten
asiakasrekisterin rekisteritietoja.
Tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta on oikeus kannella valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun
toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700,
sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.
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