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1 
Rekisterinpitäjä 

Nimi (y-tunnus) 

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry (1020739-8) 
osoite 

c/o sihteeri Katja Kuusinen Timonkuja 5 A 8, 13500 Hämeenlinna 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

https://www.kardiologisethoitajat.net/yhteystiedot/ 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Katja Kuusinen 
osoite 

Timonkuja 5 A 8, 13500 Hämeenlinna 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

katja.kuusinen(at)pp3.inet.fi 

3 
Rekisterin nimi 

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen henkilöjäsenyyksien tietojen 
ylläpitoon jäsenasioiden hoitamiseksi ja tiedottamiseen. Tiedoista voidaan 
koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.  

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, 
perustutkinto / alan opiskelija, ammatti, ylin tutkinto, työpaikka, osasto, 
työnkuva ja erikoisosaaminen, lupa etsiä erikoisosaajaa yhdistyksen 
kautta, erva-alue, onko eläkkeellä, liittymispäivä, jäsenmaksun 
maksaminen, jäsen-/viitenumero, saako lähettää jäsenkirjettä 
sähköpostitse, tieto digitaalisesta / paperisesta jäsenlehdestä, tieto 
mahdollisesta paperilaskutuksesta, jäsenyysryhmä, kunniajäsenyys, 
jäsenyydet ja rooli jaoksissa (puheenjohtaja, sihteeri, jäsen), rekisterin 
tietosisältöjen muutospäivämäärät.  
 

6 
Säännön-
mukaiset 
tietolähteet 

Rekisteröidyn henkilökohtainen tiedonanto, tietoja päivitetään rekisteröidyn 
oman ilmoituksen perusteella. Jäsenmaksutieto saadaan pankin kautta. 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA-
alueen 
ulkopuolelle 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Suomen kardiologiset hoitajat SKH ry:n puolelta sähköiseen 
jäsenrekisteriin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat 
kyseisiä tietoja tehtävänsä hoitamiseksi. Erikoisalakohtaisen jaosten 
puheenjohtaja ja sihteerit saavat jaoksen jäsenten nimi-, sähköpostiosoite-, 
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Laadittu 12.6.2020 

Päivitetty 1.10.2021 jolloin lisätty tieto perustutkinnosta / alan opiskelusta 

Päivitetty 10.5.2022 osoitteen ja yhteyshenkilön osalta 

Päivitetty 27.6.2022 jolloin lisätty tieto jaoksen jäsenen sähköpostiosoitteen luovuttamisesta 

jaoksen puheenjohtajalle ja sihteerille 

koulutus- työ- ja osaamistiedot liittymishakemuksesta tai erikseen 
hallituksen jaosvastaavan kautta. Jäsenrekisterin tietoja säilytetään 
sähköisessä rekisteripalvelussa (Yhdistysavain-rekisteri) ja tätä varten 
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/   

10  
Tarkastusoikeus 

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. 


