TIETOSUOJASELOSTE – TIEDOTUSREKISTERI

Rekisterinpitäjä

Nimi

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV)
Osoite

Siltasaarenkatu 4, ℅ Globaalikeskus
00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

045 350 8516
lsv@lsv.fi
Yhteystiedot

Nimi

henkilötietojen käsittelyä

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry/ tietosuoja

koskevissa asioissa

Osoite

Siltasaarenkatu 4, ℅ Globaalikeskus
00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

Henkilötietojen ryhmä
Henkilötietojen käsittelyn

045 350 8516
lsv@lsv.fi
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry/ Tiedotus- ja viestintäluvan antaneet

tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Lääkärin sosiaalisen
vastuun toiminnasta ja aktivoida ihmisiä mukaan LSV:n toimintaan.
Henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys ko. toimenpiteille.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Henkilö voi
milloin tahansa perua suostumuksensa ilmoittamalla tästä
sähköpostitse osoitteeseen lsv@lsv.fi.
Tiedotusrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
- nimi
- sähköpostiosoite
- lupatiedot (tiedotuslupa ym.).

Säännönmukaiset
tietolähteet

Lääkärin sosiaalinen vastuu säilyttää vain järjestön toiminnan 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.
Tiedotusrekisterin henkilötietoja vastaanotetaan ja päivitetään
henkilöltä itseltään. Henkilö voi luovuttaa henkilötietojaan LSV:n
tiedotusrekisteriin:
- tilaamalla LSV:n uutiskirjeen verkkosivuilta löytyvällä
tilauslomakkeella
- antamalla suostumuksen sähköpostiviestintään
jäsentietolomakkeen täytön tai lahjoittamisen yhteydessä
- ilmoittamalla LSV:lle sähköpostitse halustaan vastaanottaa
tietoa LSV:n toiminnasta.

Säännönmukaiset tietojen

Tietoja ei lisätä tiedotusrekisteriin ilman nimenomaista suostumusta.
Tietojen päivittäminen onnistuu sähköpostitse lsv@lsv.fi.
Henkilötietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille.

luovutukset

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen
suojaaminen ja tietoturva

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä voidaan kuitenkin käyttää
ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiä. LSV:llä 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.
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan sähköisessä muodossa LSV:n
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.
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. Yhteystiedot on esitetty selosteen alussa kohdassa
Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn
antamansa suostumus ilmoittamalla tästä sähköpostitse osoitteeseen
lsv@lsv.fi.

