
TIETOSUOJASELOSTE 
 
 
 

 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry (”Yhdistys”) 
Osoite: Nordenskiöldinkatu 18A, 00250 Helsinki 
Puhelin: 040 147 0757 
Sähköposti: toimisto@europadonna.fi 
Yhteyshenkilö: Anu Niemi 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään Rintasyöpäyhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten, Yhdistyksen 
toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden, 
vertaistukijoiden ja muiden vapaaehtoisten henkilötietoja (”Rekisteröity”). 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden 
aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja suoramarkkinointi (jäsentiedotteet, 
yhdistyksen tapahtumista ilmoittaminen) ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation 
hallinta henkilötietojärjestelmässä (”Järjestelmä”).  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.  
 
 
4. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 
- Rekisteröidyn osoite ja kotipaikka; 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 
- Rekisteröidyn puhelinnumero; 
- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (evästeet) ;  
- Rekisteröidyn jäsennumero; 
- Rekisteröidyn syntymävuosi; 
- Rekisteröidyn laskutustietohistoria 
- Jäsenyyden laji (potilas-, kannatus- tai yritysjäsen) 
- Tieto toimimisesta vertaistukihenkilönä tai hallituksen jäsenenä 
 

Yllä listatut tiedot muodostavat rekisterin enimmäislaajuuden. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden 
kerätä ja/tai säilyttää kustakin rekisteriin kuuluvasta henkilöstä kaikki tai vain osan yllä listatuista 
tiedoista rekisterissään. 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu jäsenrekisteriin 
yhteydessä olevalla liittymislomakkeella yhdistyksen nettisivuilla ja puhelimitse.  
 
Tapahtumien yhteydessä ilmoittautumistietoja kerätään nettisivuilla olevilla lomakkeilla ja 
puhelimitse henkilöiltä itseltään. Tietoja käytetään osallistumisten hallintaan sekä laskutukseen.  
 
 



 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon 
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä 
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät 
henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on suojattu henkilökohtaisin 
käyttäjätunnuksin. 
 
Sähköpostirekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu 
henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. 
 
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille Yhdistyksen jäsenyyteen 
liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta 
kolmansille osapuolille. Poikkeuksena tähän on osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten 
järjestäjille tai kouluttajille sekä osoitetietojen luovuttaminen jäsenlehden postitusta varten 
yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin kanssa on tehty asianmukainen sopimus 
henkilötietojen käsittelystä. 
 
Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. 
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää 
henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän 
tietosuojaselosteen mukaisesti.  
 
 
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Rintasyöpäyhdistys käyttää jäsenkirjeissään MailChimp -palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan 
säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU – U.S.Privacy Shield Framework säädöksiä 
(privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin täällä. 
 
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 
lainsäädännön mukaisesti.  
 
9. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. 
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan jäsenyyden 
päättymisestä. Tapahtumiin ilmoittautuneiden tiedot poistetaan tapahtuman ja laskutuksen 
jälkeen. Materiaalitilauslomakkeiden tiedot poistetaan materiaalin postituksen jälkeen. 
 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Henkilötietolain 26. §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja 
rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Pyynnön voi toimittaa myös sähköpostilla. 
Tällöin yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön 
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  
 

https://www.privacyshield.gov/list
https://mailchimp.com/legal/privacy/


 
 
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka 
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai 
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty 
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
 
12. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta 
ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen 
anu.niemi@europadonna.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti 
alla olevaan osoitteeseen: 
 
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry 
Anu Niemi  
Nordenskiöldinkatu 18A 
00250 Helsinki  
 
 
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.6.2020. 


