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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
 
Rekisterinpidon tarkoituksena on kerätä Suomen Endokrinologiyhdistyksen (SEY) jäsenistä 
yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. 
Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.  
 
SEY on ulkoistanut rekisterin ylläpidon ja jäsenlaskutuksen Suomen Lääkäriliitolle. Tiedot rekisteriä 
varten Suomen Lääkäriliitto saa SEY:ltä. SEY pitää yllä myös omaa tiedotusrekisteriä (Yhdistysavain 
Rekisteri-palvelussa), tätä rekisteriä käytetään vain yhdistyksen jäsenkirjeiden toimittamista ja 
muuta jäsentiedottamista varten sähköisesti. Palvelusta jäsenet saavat myös käyttöönsä salasanat 
yhdistyksen sivustolle jäsensivusto-osioon. 
 
 
Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Tiedot poistetaan, kun jäsen 
ilmoittaa haluavansa lopettaa jäsenyyden tai hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahden 
vuoden ajalta. 
 
 
Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät 
 
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat SEY:n jäseniä. Rekisterissä voidaan käsitellä 
muun muassa rekisteröidyn yhteystietoja ja muita jäsenyyttä varten annettuja tarpeellisia tietoja. 
Rekisteröidyn itsensä syöttämät jäsenyystiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoa: nimi, 
syntymäaika, sähköposti, puhelinnumero ja osoite. 
 
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Jäsenen itse ilmoittamat tiedot. 
 
Jäsentietojen päivitys tapahtuu Suomen Lääkäriliiton Tietoni-palvelussa tai olemalla yhteydessä 
Suomen Lääkäriliiton jäsenpalveluun tai SEY:n yhteyshenkilöön sähköpostitse. Osoitetiedot 
päivitetään automaattisesti Postin osoitepalvelusta 
 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 
Rekisteritietoja voidaan jakaa jäsentietojen käsittelijälle Suomen Lääkäriliitolle. SEY käyttää 
jäsenkirjeiden lähettämiseen Yhdistysavaimen sähköpostijärjestelmää. Jäsenkirjeissä on tietoja 
mm. tulevista kokouksista ja koulutuksista. Yhdistysavaimen sähköpostijärjestelmän kautta SEY voi 
lähettää kolmannen osapuolen ei-kaupallisia tai kaupallisia tiedotteita. Jäsenellä on halutessaan 
mahdollisuus kieltäytyä jäsenkirjeiden sekä kolmannen osapuolen tiedotteiden 
vastaanottamisesta. 
 



Henkilötietoja voidaan luovuttaa SEY:n yhteistyökumppaneille jäsenyyteen liittyvien 
toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi SEY:n hallituksen erillisellä päätöksellä. 
 
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
Automatisoitu päätöksenteko  
 
Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin 
tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta 
aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä 
tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja 
profilointi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. 
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. 
 
 
Henkilötietojen suojauksen periaatteet  
 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy rekisteritietoihin on rekisterinpitäjällä ja erikseen 
nimetyillä henkilöillä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin 
tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne 
ovat palautettavissa tarpeen tullen. Jäsentiedot vastaanotetaan SEY:n jäsensivustolla sähköisesti 
(Yhdistysavaimen Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan Avoine Oy:n 
palvelimille Suomessa. Suomen Lääkäriliiton toimesta jäsenrekisterin tiedot tallennetaan 
palveluntarjoajan Avoine Oy:n palvelimille Suomessa. Palvelin on asianmukaisesti suojattu 
palomuureilla ja virustorjuntaohjelmilla. 
 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 
 
• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa 
käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
• Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee 
suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä 
tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. 
• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, henkilöllä 
on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen 
perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
• Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
• Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
 


