TIETOSUOJASELOSTE – JÄSENTIEDOT
Rekisterinpitäjä

Nimi

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV)
Osoite

Caloniuksenkatu 9 D 64
00100 Helsinki

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

Käsittelijä

045 350 8516
lsv@lsv.fi
Nimi

Suomen Lääkäriliitto ry (Lääkäriliitto)
Osoite

PL 49
00501 Helsinki

Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

Henkilötietojen ryhmä
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

09 393 091
laakariliitto@laakariliitto.fi
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry/ Jäsenet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenrekisterin ylläpitäminen.
Henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys jäsenrekisterin
ylläpidolle.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön jäsenyyteen sekä LSV:n
velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenistään.
Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin
tarkoituksiin:
- jäsenten tiedottaminen LSV:n toiminnasta
- jäsenmaksulaskutus.

Käsiteltävät
henkilötiedot

Jäsentietoja voidaan lisäksi käsitellä erillisen tiedotusrekisterin
ylläpitämiseksi. Tiedot lisätään tiedotusrekisteriin vain LSV:n jäsenen
antaessa tähän erillisen suostumuksensa ja LSV:n jäsen voi milloin
tahansa perua suostumuksensa ilmoittamalla tästä sähköpostitse
osoitteeseen lsv@lsv.fi.
Jäsenistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
- nimi
- syntymäaika tai henkilötunnus
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- ammatti
- jäsenyystyyppi (normaalihintainen/ opiskelijahintainen)
- laskutustiedot
- jäsenmaksutiedot
- lupatiedot (tiedotuslupa ym.).
Lääkärin sosiaalinen vastuu sekä jäsenrekisterin ylläpidosta vastaava

Lääkäriliitto säilyttävät vain toimintansa ja tietojen
käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot, joiden käsittelylle on
olemassa lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi
muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle
ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Jäsenyyden päättyessä Lääkäriliitto poistaa henkilötiedot LSV:n
jäsenrekisteristä. Tiedot poistetaan viimeistään 3 vuotta jäsenyyden
päättymisen jälkeen.
LSV:n jäseniä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään
säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä:
- LSV:n nettisivuilta löytyvän jäsentietolomakkeen kautta
(henkilön liittyessä jäseneksi tai päivittäessä muuttuneita
tietojaan)
- henkilön toimittaessa uudet tai muuttuneet yhteystietonsa
LSV:lle tai Lääkäriliitolle muuta kanavaa käyttäen (esimerkiksi
sähköpostilla).
LSV toimittaa saamansa henkilötiedot Lääkäriliitolle, joka ylläpitää
LSV:n jäsenrekisteriä. Lääkäriliitto voi täydentää ja päivittää LSV:n
jäsenrekisterin tietoja omista jäsenrekistereistään sekä
väestörekisterikeskuksen päivityspalvelua käyttäen.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin tässä
rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja
lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi.
LSV luovuttaa jäsenistä keräämänsä henkilötiedot säännönmukaisesti
Lääkäriliitolle, joka vastaa LSV:n jäsenrekisterin ylläpidosta ja
jäsenmaksulaskutuksesta. Lääkäriliitolla on oikeus luovuttaa tietoja
edelleen palveluntarjoajille, jotka osallistuvat LSV:n jäsenviestintään
(esimerkiksi painotaloille, jotka vastaavat LSV-tiedotteen
painatuksesta ja postituksesta). Lisäksi Lääkäriliitto voi luovuttaa
yhdistysjäsenmaksutiedot verottajalle.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen
suojaaminen ja
tietoturva

Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä myös LSV:n
kirjanpidosta vastaavan ulkopuolisen tahon toimesta ja niitä voi
tallentua muiden palveluntarjoajien järjestelmiin. LSV:llä ja
Lääkäriliitolla on asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat
sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa.
Lääkärin sosiaalinen vastuu voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä
myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella toimivia palveluntarjoajia.
Tietoja voidaan kuitenkin siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle vain
tilanteissa, joissa Euroopan komissio on luokitellut kohdemaan
tietosuojan riittäväksi ja palveluntarjoajan kanssa on laadittu
tietosuojaa koskeva sopimus (data protection agreement).
Yhdysvalloissa toimivien palveluntarjoajien tulee lisäksi olla
sitoutuneita EU-US Privacy Shield –järjestelyyn. Lääkäriliitto ei
luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan sähköisessä muodossa LSV:n ja
Lääkäriliiton käyttämissä järjestelmissä. Järjestelmät ja niihin
sisältyvät tietokannat on suojattu riittävin teknisin suojatoimin ja
niihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja

työtehtäviensä hoitamiseksi. Pääsy tietoihin on rajattu
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
- saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista
- vaatia tietojen korjaamista ja poistamista
- vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen
käsittelyä
- kieltää markkinointitarkoituksessa tehtävät yhteydenotot
- tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
Rekisteröidyn tulee toimittaa tarkastusoikeutta koskeva pyyntö
LSV:lle kirjallisesti. Tarkastuspyynnön voi myös toimittaa suoraan
jäsenrekisteriä ylläpitävälle Lääkäriliitolle. Molempien tahojen
yhteystiedot on esitetty selosteen alussa kohdissa rekisterinpitäjä
(LSV) ja käsittelijä (Lääkäriliitto). Lääkäriliitolta pyydettäessä
tietojen tarkastus on maksutonta kerran vuodessa.
Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn
antamansa suostumus ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen
lsv@lsv.fi. Käytännössä tämä koskettaa jäsenen tietojen lisäämistä
LSV:n tiedotusrekisteriin.

