
TIETOSUOJAILMOITUS  
Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukeminen – koulutus  
 

8.6.2020 

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, 00130 Helsinki   

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

 

4ꓸ Rekisterin nimi Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukeminen – 
koulutus  

5ꓸ Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

Teams-linkin lähettäminen ja sähköisen palautelomakkeen lähetys 

koulutukseen osallistuneille. 

6ꓸ Henkilötietojen 

käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu koulutuksen ilmoittautumisen yhteydessä 

annettuun suostumukseen. 

7ꓸ Rekisterin tietosisältö 

henkilötietoryhmittäin 

Tiedot rekisteröidyltä: koulutukseen osallistuvan toimiala, etunimi, sukunimi, 

sähköposti 

Tiedot muista lähteistä: Ei tietoja muista lähteistä 

8ꓸ Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Suomen Syöpäyhdistys tallentaa koulutukseen 

osallistuvien antamat tiedot salattuun, palomuurein suojattuun sähköiseen 

järjestelmään. Järjestelmään pääsevät vain tietyt, valtuutetut henkilöt, jotka 

käsittelevät tiedot luottamuksellisesti. Henkilötiedot säilytetään 

luottamuksellisina. 

9ꓸ Vastaanottajat, joille 

henkilötietoja siirretään 

tai luovutetaan 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle. 
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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, kunnes koulutuksen sähköinen palautekysely on 

toimitettu osallistujille koulutuksen jälkeen.  

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. 

 

 


