TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 12.6.2020

1
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry (1020739-8)
osoite

c/o sihteeri Seija Miina, Retkeilijäntie 7 E 58, 70200 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

https://www.kardiologisethoitajat.net/yhteystiedot/
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Seija Miina
osoite

Retkeilijäntie 7 E 58, 70200 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

seija.miina(at)kuh.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETAalueen
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry:n koulutusrekisteri
Rekisteriä käytetään koulutustilaisuuksien järjestelyihin ja
toimintakertomuksien luontiin sekä koulutustodistuspyyntöjen perusteena.

Nimi, sähköpostiosoite, jäsenyystieto, kotiosoite, ammatti, työpaikka ja
osasto, työpaikkakategoria, erityisruokavalio tai ruoka-aineallergia,
ilmoittautumis- ja osallistumispäivät, osallistumismaksu,
osallistumismaksun alennus-/ maksuttomuusperuste laskulle,
osallistuminen mahdolliselle illalliselle, osallistumismaksun laskutustiedot.
Ryhmäilmoittautumisessa ryhmän nimi.
Rekisteröidyn henkilökohtainen tiedonanto, tietoja päivitetään rekisteröidyn
oman ilmoituksen perusteella. Maksutieto saadaan pankin kautta.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisteripalvelun tarjoajalla (Avoine oy) on oikeus palvelun toteuttamista
varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle
tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.
A Manuaalinen aineisto

Tilaisuuksien osallistujalistat (osallistujan/luennoitsijan nimi, toimipaikka
osallistumispäivät sekä osallistumisen illalliselle), joiden avulla todennetaan
paikan päällä olijat. Manuaalinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti tietojen
rekisteriin tallennuksen jälkeen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry:n puolelta sähköiseen
koulutusrekisteriin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtävänsä hoitamiseksi. Tietoja säilytetään
sähköisessä rekisteripalvelussa (Yhdistysavain-rekisteri) ja tätä varten
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10
Tarkastusoikeus

tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) käyttämälle palvelimille.
Rekisteripalvelun tarjoaja (Avoine oy) vastaa tietojen jatkuvasta
varmuuskopioinnista ja tietoturvasta. Yhteydet ovat SSL-salattuja ja
palvelimista huolehditaan AWS-ympäristössä:
https://aws.amazon.com/compliance/
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa. Kirjalliset
pyynnöt lähetetään yhdistyksen sihteerille, yhteystiedot yllä.
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 Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi. Kirjalliset pyynnöt
lähetetään yhdistyksen sihteerille, yhteystiedot yllä.

12
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisteriin kerättyä tietoa ei käytetä suoramarkkinointiin, markkina- ja
mielipidetutkimuksiin, puhelinmyyntiin tai henkilömatrikkeleita ja
sukututkimusta varten.

