TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Suomen Kirurgiyhdistys ry (SKY)
(Y-tunnus 0731090-9)
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
Rekisterin nimi
Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelijä, joille henkilötietoa siirretään
Suomen Lääkäriliitto ry (SLL)
PL 49, Mäkelänkatu 2
00501 HELSINKI
p. (09) 393 091
s-posti: laakariliitto@laakariliitto.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Käsittelyä suoritetaan Suomen Kirurgiyhdistyksen osalta Rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi.
Rekisterin käsittelyn tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja
muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Jäsentiedot poistetaan rekistereistä jäsenen eroilmoituksen ja sen
hallituksen käsittelyn jälkeen.
Suomen Kirurgiyhdistys on ulkoistanut rekisterin ylläpidon ja jäsenlaskutuksen rekisterin käsittelijälle
Suomen Lääkäriliitolle. Tiedot rekisteriä varten Suomen Lääkäriliitto saa Suomen Kirurgiyhdistykseltä.
Suomen Kirurgiyhdistys pitää yllä myös omaa tiedotusrekisteriä (Yhdistysavain Rekisteri- palvelussa), tätä
rekisteriä käytetään vain jäsentiedottamista varten sähköpostien välityksellä. Yhdistysavain -palvelusta
jäsenet saavat myös käyttöönsä salasanat, joilla he voivat kirjautua salasanasuojatulle jäsensivustolle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Tiedot passivoidaan, kun jäsen ilmoittaa
haluavansa lopettaa jäsenyyden tai hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kahden vuoden ajalta.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään kuusi vuotta yhdistyksen oikeutetun edun
perusteella. Jäsenlistat ovat osa kirjapito-aineistoa ja lainmukainen säilytysaika on kuusi vuotta.
Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Suomen Kirurgiyhdistyksen jäseniä.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisteröidyn yhteystietoja ja muita jäsenyyttä varten annettuja
tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn itsensä syöttämät jäsenyystiedot saattavat sisältää mm. seuraavia
tietoja: nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero, osoite, jäsenyyden suosittelijoiden nimet ja
sähköpostit sekä tiedon jäsenen erikoistumisvaiheesta.
Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.
Jäsentietojen päivitys tapahtuu Suomen Lääkäriliiton Tietoni -palvelussa tai olemalla yhteydessä Suomen
Lääkäriliiton jäsenpalveluun tai yhdistyksen toimistoon sähköpostitse. Osoitetiedot päivitetään
automaattisesti Postin osoitepalvelusta. Tiedot laillistuksista ja tutkinnoista päivitetään Valviralta.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa jäsentietojen käsittelijälle Suomen Lääkäriliitolle.
Suomen Kirurgiyhdistys voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yhdistyksen ulkopuolisille yrityksille, jotka
voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten
Yhdysvalloissa tai Englannissa. Nämä yritykset voivat käsitellä vain henkilötietoihin annettuja
sähköpostiosoitteita. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EUU.S. Privacy Shield –järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.
Suomen Kirurgiyhdistys käyttää jäsenkirjeiden lähettämiseen MailChimp –järjestelmää, jossa mahdollistetaan
myös kieltäytyminen jäsenkirjeiden vastaanottamisesta. Painetun jäsenlehden (Scandinavian Journal of Surgery)
julkaisijana toimii SAGE Publigation, jonka toimipaikka sijaitsee Englannissa. Sagella on oikeus toimittaa
jäsenlehteä ja siihen liittyviä tietoja jäsenille sähköpostitse/postitse heille asian hoitamista varten toimitettujen
osoitelistojen mukaisesti.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin se on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevien henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön
mukaisesti.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii sekä riittävät oikeudet että monivaiheisen
tunnistautumisen ja luvatonta pääsyä estetään myös mm. palomuurien ja muun teknisen suojautumisen
avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen
tullen.

Jäsentiedot vastaanotetaan Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsensivustolla sähköisesti (Yhdistysavaimen rekisteri)
ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan Avoine Oy:n palvelimille Suomessa. Suomen Lääkäriliiton
toimesta jäsenrekisterin tiedot tallennetaan myös 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.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivätty 21.10.2020

