
 

 

 
 
TIETOSUOJASELOSTE 
Rekisterinpitäjät 
Suomen Kirurgiyhdistys ry (SKY) 
(Y-tunnus 0731090-9) 
Kirurgian Edistämissäätiö (KES) 
(Y-tunnus 0814968-6) 
PL 49, Mäkelänkatu 2  
00500 HELSINKI  
p. 040 7450552 
s-posti: toimisto@kirurgiyhdistys.fi 

 
Yhteyshenkilö  
Kirsi Kuusela-Rikka 
PL 49, Mäkelänkatu 2, 00501 Helsinki  
p. 040 745 0552 
s-posti: toimisto@kirurgiyhdistys.fi 

 
Rekisterien nimet 
Suomen Kirurgiyhdistyksen apuraharekisteri ja 
Suomen Kirurgiyhdistyksen ja Kirurgian Edistämissäätiön  
Travelling Fellowship –apuraharekisteri 
ja Matka-apuraha rekisteri lyhytaikaista matka-apurahaa varten 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Käsittelyä suoritetaan Rekisterinpitäjien oikeutetun edun takaamiseksi. Rekisterin käsittelyn tarkoituksena 
on kerätä apurahan saajista tarvittavat tiedot tarkoituksen toteuttamista varten. Kaikki apurajojen saajat 
ovat SKY:n jäseniä. Tiedoista voidaan koota vuosittaisia tilastoja, joita hallituksen jäsenillä ja rekisterin 
ylläpitäjällä on mahdollista seurata.  
 

Henkilötietojen säilytysaika 
Tiedot poistetaan vain, jos apurahan saaja ilmoittaa haluavansa poistaa kaikki tietonsa 
apuraharekistereistä.  
 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö 
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Suomen Kirurgiyhdistyksen jäseniä. 
Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot apurahan hakemuksessa saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: 
nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero, osoite, matkabudjetti, CV, erikoistumisala, 
suosittelijoiden nimet sekä tiedon jäsenen erikoistumisvaiheesta ja matkakohteesta.  
 



 

 

Rekisteriin merkitään apurahan saajista seuraavat tiedot: 
Nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti, erikoistumisala ja matkakohde ja aika. Henkilötunnus kysytään 
vain verottajan vuosi-ilmoitusta varten.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Jäsenen itse ilmoittamat tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta muille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty sekä kulunvalvonnan että 
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja monivaiheisen tunnistautumisen ja 
luvatonta pääsyä estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen avulla.  
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.   
 
Apurahojen hakemukset vastaanotetaan Suomen Kirurgiyhdistykseen postitse tai sähköisesti.  
Tietoja tallennetaan palveluntarjoajan Avoine Oy:n palvelimille Suomessa. 
 
 

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 oikeut- 
ta 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, oikeus peruuttaa 
suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

• Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 


