
 
 
Tietosuojaseloste 
 
1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 
Nimi  Suomen Gastroenterologiayhdistys ry 
Osoite  c/o Duodecim, PL 713, 00101 Helsinki 
Puhelin  +358 9 6188 51 
Y-tunnus  1049583-6 
 
Yhteyshenkilö  Marketta Kaunisto, puh. 09 6188 51 
Sähköpostiosoite marketta.kaunisto@duodecim.fi 
 
2. Rekisterin nimi 
Gastroenterologiayhdistyksen jäsenviestintärekisteri  
 
3. Rekisteröidyt 
Rekisterissä käsitellään Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n (jäljempänä ”yhdistys”) jäsenten ja 
jäseneksi hakevien henkilötietoja. 
 
4. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste 
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on yhdistyksen olemassa olevien jäsenten osalta 
jäsentiedottaminen. Henkilötietoja käsitellään myös jäsenhakemuksia vastaanotettaessa. Hyväksytyistä 
jäsenistä toimitetaan tarvittavat tiedot Lääkäriliittoon.  
 
Rekisteriä käytetään jäsenkirjeiden ja -tiedotteiden lähettämiseen sähköpostitse.  
Sähköisten jäsenkirjeiden ja -tiedotteiden lähettämisen perusteena on yhdistyksen jäsenyys, ellei 
lähettämistä erikseen kielletä.  
 
5. Käsiteltävät henkilötiedot 
Yhdistys käsittelee seuraavia jäsentensä henkilötietoja:  
Sukunimi, Etunimi, Virka- tai toiminimike, Toimipaikka, Yritys (kannattajajäsen), Y-tunnus (kannattajajäsen),  
Sähköpostiosoite (Sähköpostiosoite toimii myös käyttäjätunnuksena jäsensivuille), Matkapuhelinnumero, 
Lähiosoite, Postinumero, Postitoimipaikka, Syntymäaika (jäsenhakemuksissa), Jäsenyystyyppi (Varsinainen 
jäsen, ulkojäsen tai kannattajajäsen), Liittynyt jäseneksi (Hallituksen päätös pv), Eronnut jäsenyydestä 
(Hallituksen päätös pv) ja Valittu kunniajäseneksi/vuosi  

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsen ilmoittaa itse tietonsa liittymisen yhteydessä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity 
ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisteriin tallennettu henkilö voi tarkistaa ja muokata tietojaan 
verkkopalvelussa.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
  



 
 
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
Henkilötietoja luovutetaan Lääkäriliitolle ilmoitettaessa uudet ja eronneet jäsenet Lääkäriliiton 
ylläpitämään varsinaiseen jäsenrekisteriin. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille.  
 
9. Henkilötietojen säilytysaika 
Yhdistyksen jäseneen liittyvät henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Päättyneisiin 
jäsenyyksin liittyvät henkilötiedot poistetaan rekisteristä erovuoden lopussa.  
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 
11.  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli 
rekisteröity katsoo, että yhdistys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 
 
12. Tietoturva 
Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti 
käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy 
vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä 
on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhdistyksen käyttämät työasemat ja 
siirrettävät tallennusmediat ovat salattu. 
 
13. Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle. 
 
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.5.2018. 
 


