TIETOSUOJASELOSTE

Pvm:

23.5.2018

Viite:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä
Nimi:

Ars Finn-Medi ry

Osoite:

Tays, PL 2000, 33521 Tampere

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi:

Matti Eskola

Osoite:

Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, PL 2000, 33521 Tampere

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi
Puhelin:

+ 358 40 557 5355

Rekisterin nimi
Ars Finn-Medi ry jäsenrekisteri
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Jäsenmaksujen ylläpito ja laskutus. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla. Kolmas osapuoli voi olla tilitoimisto
tai yhteistyökumppani, joka tukee rekisterin toiminta-ajatusta ja jossa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Ars Finn-Medi ry käyttötarkoituksen kanssa.
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
·

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

·
·
·
·

Nimitiedot
Tehtävä
Työnantaja
Yhteystiedot:
o Osoite
o Puhelinnumero
o Sähköpostiosoite

Ars Finn-Medi ry säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei
enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen aiemmassa kappaleessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Jäseniä koskevia henkilötietoja kerätään saapuneista hakemuksista. Henkilötietoja
päivitetään jäseniltä itseltään tulleiden yhteydenottojen kautta.
Tietojen vastaanottajat
Rekisterinpitäjän, Ars Finn-Medi ry:n rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi
väärinkäytösten selvittämisessä tai ehkäisyssä.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin ja teknisin toimenpitein.
Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman
aiheetonta viivytystä edellyttäen, että
·
·
·
·

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin,
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta,
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön
perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
·
·
·

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden,
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja
vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista,
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin,
mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa
tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

