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1ꓸ Rekisterinpitäjä 

 

Nimi: Suomen Syöpäyhdistys ry 

Osoite: Unioninkatu 22, 00130 Helsinki   

Muut yhteystiedot: puh. 09 135 331 

 

2ꓸ Yhteyshenkilö rekisteriä 

koskevissa asioissa 

Nimi: Tuuli Hynynen 

Osoite: Unioninkatu 22, 00130 Helsinki   

Muut yhteystiedot: Puh. 050 5142517,  tuuli.hynynen@cancer.fi  

 

3ꓸ Tietosuojavastaava Nimi: Tapio Luostarinen 

Osoite: Unioninkatu 22, 00531 Helsinki   

Muut yhteystiedot: 050 464 7028, tietosuojavastaava@cancer.fi 

 

4ꓸ Rekisterin nimi Nikotiiniton amis – oppilaitoksen arviointityökalu  

5ꓸ Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

Nikotiiniton amis -arvioinnissa kerättyjä henkilötietoja käytetään joko 

alueellisen Syöpäyhdistyksen ja oppilaitoksen välistä yhteydenpitoa varten tai 

Syöpäyhdistyksen käyttöön oppilaitokselta kerättyyn arviointitietoon liittyvissä 

kysymyksissä.   

Jos oppilaitos täyttää lomakkeen yhdessä alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa, 

henkilötiedot on tarkoitettu oppilaitoksen ja alueellisen Syöpäyhdistyksen 

välistä yhteydenpitoa varten. 

Jos oppilaitos täyttää lomakkeen itsenäisesti, on Syöpäjärjestöt yhteydessä 

oppilaitoksen yhteyshenkilöön ja tiedustelee prosessin etenemistä sekä tarjoaa 

tukeaan nikotiinittomuuden edistämiseen.  

6ꓸ Henkilötietojen 

käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, jonka lomakkeen täyttäjä 

antaa itsensä tai toisen henkilön puolesta. Suostumus voi perustua suulliseen 

lupaan tai lomakkeen täyttäjän tietoon, että yhteyshenkilönä toimiminen 

kuuluu kyseisen henkilön toimenkuvaan.  

7ꓸ Rekisterin tietosisältö 

henkilötietoryhmittäin 

Tiedot rekisteröidyltä: oppilaitoksen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite. 

Tiedot muista lähteistä: Ei tietoja muista lähteistä 

8ꓸ Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Suomen Syöpäyhdistys tallentaa lomakkeella 

annetut tiedot salattuun, palomuurein suojattuun sähköiseen järjestelmään. 
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Järjestelmään pääsevät vain tietyt, valtuutetut henkilöt, jotka käsittelevät 

tiedot luottamuksellisesti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 

9ꓸ Vastaanottajat, joille 

henkilötietoja siirretään 

tai luovutetaan 

Henkilötiedot luovutetaan ainoastaan alueelliselle Syöpäyhdistykselle, jos 

oppilaitos täyttää lomakkeen yhdessä alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa. 

10ꓸ Tietojen siirto 

kolmansiin maihin (EU:n 

tai ETA:n ulkopuolelle) 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

11ꓸ Henkilötietojen 

säilyttämisaika tai sen 

määrittämiskriteerit 

(henkilötietoryhmittäin) 

Henkilötietoja säilytetään arviointitiedon keruun ja analysoinnin ajan. 

Kuitenkin korkeintaan yhden vuoden ajan. Henkilötietoja tarkistetaan ja 

poistetaan arviointiprosessin aikana kolmen (3) kuukauden välein. Tarkistuksen 

yhteydessä poistetaan tarpeettomat henkilötiedot.  

12ꓸ Rekisteröidyn 

henkilötietojen käsittelyä 

koskevat oikeudet  

Miten rekisteröity voi 

käyttää oikeuksiaan? 

• suostumuksen peruuttaminen 

• pääsy henkilötietoihin 

• henkilötietojen oikaisu 

• henkilötietojen poisto 

• henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen 

• henkilötietojen siirto järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena 

kohdassa 2 mainittuun sähköpostisosoitteeseen tai kirjepostina tai 

henkilökohtaisena käyntinä kohdassa 2 mainitussa osoitteessa. Suomen 

Syöpäyhdistys ry toimittaa vastaukset rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen. 

13. Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta 

valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 

Helsinki, puh. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi 

14. Automatisoitu 

päätöksenteko ml. 

profilointi ja evästeiden 

käyttö 

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista 

päätöksentekoa eikä profilointia. Evästeitä ei liitetä henkilötietoihin. 

 

 


