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TIETOSUOJASELOSTE
Tämä tietosuojaseloste kertoo sen, kuinka Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja sen neuvonta- ja lääkäriasema kerää,
käsittelee ja luovuttaa tietoja palvelujensa ja verkkosivujensa (pirsy.fi) yhteydessä. Pirkanmaan Syöpäyhdistys on
sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi pitämällä henkilötiedot turvassa asianmukaisilla teknisillä, organisatorisilla
ja hallinnollisilla turvallisuusmenettelyillä.

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Pirkanmaan Syöpäyhdistys Ry, joka vastaa siitä, että tietoja käsitellään henkilötietolain ja
Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yhteystiedot
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Y-tunnus 0155194-5
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere
+358 3 249 9200
toimisto@pirsy.fi

Tietosuojavastaava
Katriina Piironen
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere
+358 50 438 8026
katriina.piironen@pirsy.fi
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Henkilötietojen kerääminen
Tietoja kerätään:
-

henkilöltä itseltään hänen käyttäessään Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen palveluita joko henkilökohtaisessa
asioinnissa tai verkkosivujen kautta
ulkopuolisista lähteistä henkilön itsensä antaman suostumuksen tai lain perusteella

Palvelujen saaminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys kerää ja käsittelee mm. seuraavia henkilötietoja:
-

nimi
henkilötunnus
yhteystiedot
ajanvaraustiedot
hoidon kannalta välttämättömät terveys- ja esitiedot
laboratorio- ja muut tutkimustiedot
laskutustiedot

Pirkanmaan Syöpäyhdistys kerää ja käsittelee vain toimintansa kannalta oleellisia
henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
-

jäsenyys (oikeutettu etu)
palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta
palveluiden kehittäminen ja sisäinen raportointi
lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (esim. kirjanpito, viranomaisten lakiin perustuvat pyynnöt)
markkinointi (oikeus kieltäytyä, syytä ilmoittamatta, milloin tahansa)
muut tarkoitukset, joihin asianosaisen suostumus

Henkilötietojen siirto ja luovutus kolmannelle osapuolelle
Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille lain sallimissa tai vaatimissa rajoissa, suostumuksen
perusteella. Emme siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista tai soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa
(esim. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298) laajuudessa. Henkilötiedot
poistetaan heti, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarvetta lain tai kummankaan (Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja
potilas/asiakas) osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksien liittyen.
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Yksityisyydensuojaan liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen hallussa oleviin henkilötietoihin:
-

oikeus saada kirjatut henkilötiedot nähtäväksi
oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista, päivittämistä tai poistamista (pois lukien lakiin perustuva
tietojen säilyttäminen, esim. potilasasiakirjatiedot)
oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä lain edellyttämissä puitteissa
oikeus siirrättää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle
oikeus peruuttaa henkilötietojen näkyvyyteen liittyvä suostumus
oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle asiattomasta henkilötietojen käsittelystä

Tietoturva
Henkilötietojen suojaamiseksi, häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, luvattomalta pääsyltä tietoihin tai
luovuttamiselta, on toteutettu kaikki tarvittavat fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimenpiteet.
Mikäli tietoturvaloukkaus kaikista varotoimista huolimatta tapahtuu, ilmoitamme asiasta lain asettamassa
määräajassa.
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