TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

06062018

Nimi

Suomen Kardiologinen Seura
Osoite

Sepänkatu 20, 90100 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

010 548 1000, fcs@fincardio.fi
Nimi
2
Hallituksen sihteeri Tomi Kaukonen, toimistosihteeri Maiju Pikkarainen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Sepänkatu 20, 90100 Oulu
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 719 5231, tomi.kaukonen@phhyky.fi
010 548 1002, maiju.pikkarainen@fincardio.fi
3
Suomen Kardiologisen Seuran hallitusrekisteri.
Rekisterin
nimi
4
Rekisteriä käytetään hallituksen kokousten järjestelyihin ja yhteydenpitoon.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi, virkanimike, puhelinnumero (koti & työ), sähköpostiosoite (koti & työ), koti- ja työosoite,
ammatti, titteli, toimipaikka, sotu, lentoyhtiöiden pluskorttien numerot, ruoka-aineallergiat, puolison
nimi, ammatti, gsm-numero, puolison ruoka-aineallergiat.

6
Rekisteröidyn henkilökohtainen tiedonanto, tietoja päivitetään rekisteröidyn oman ilmoituksen
Säännönmu- perusteella.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja voidaan luovuttaa tarpeen vaatiessa kolmansille osapuolille esim. matkatoimistolle nimi, gsmTietojen
numero, sähköpostiosoite sekä puolison nimi. Majoitusta varten nimet.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikki henkilötiedot säilytetään suojatussa palvelinjärjestelmässä, johon vain toimiston työntekijöillä
sekä ICT-tukihenkilöllä on valvottu pääsy. Palvelimessa on vikasietoinen levyjärjestelmä, ja lisäksi
varmuuskopioidaan joka yö toiseen sijaintiin. Palvelin ja koko työasemaverkko on suojattu
palomuurilla.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa. Kirjalliset pyynnöt
lähetetään osoitteeseen fcs@fincardio.fi tai Suomen Kardiologinen Seura, Sepänkatu 20,
90100 Oulu. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun
sivuilta: www.tietosuoja.fi.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot itsestään sekä vaatimaan
virheellisten tietojen korjaamista. Korjausvaatimus on suositeltavaa esittää kirjallisesti.
Rekisteritietojen korjausvaatimus -lomake löytyy Tietosuojavaaltuutetun sivuilta
www.tietosuoja.fi. Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen fcs@fincardio.fi tai
Suomen Kardiologinen Seura, Sepänkatu 20, 90100 Oulu.

12
Rekisteriin kerättyä tietoa ei käytetä suoramarkkinointiin, markkina- ja
Muut henkilö- mielipidetutkimuksiin, puhelinmyyntiin tai henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta varten.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

