Tietosuojaseloste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklan 13 mukainen seloste.
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Lääketieteen Historian Seura
http://www.suomenlhs.fi/
osoite: c/o Heikki Vuorinen, Halsuantie 3 D 57, 00420 Helsinki
sähköposti: suomenlhs@gmail.com
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Hallituksen jäsen Henna Sinisalo
sähköposti: suomenlhs@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Suomen Lääketieteen Historian Seuran jäsenrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi eli perustuu
yhdistyksen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.
Suomen Lääketieteen Historian Seura käsittelee jäsenien henkilötietoja seuraavissa
tarkoituksissa:
- Tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen
- Jäsenasioiden hoitaminen
- Yhdistyksen toiminnan kehittäminen
5. Rekisterin tietosisältö
-

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn postiosoite
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Jäsenmaksun maksupäivä(t)
Jäsenen viitenumero
Yhteystietojen päivityspäivä
Jäseneksiliittymispäivä
Jäsenyyden tyyppi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietot kerätään jäseneltä itseltään.
7. Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenen henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja jäsenyyden päättymisestä enintään
viiden vuoden ajan. Tietojen poisto tehdään vuoden lopussa.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Suomen Lääketieteen Historian Seuran jäsenrekisterin tietoja säilytetään ja käsitellään
sähköisesti Googlen palveluissa (Gmail, Google Drive). Jäsenrekisteriin pääsevät seuran
hallituksen jäsenet, joilla on vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja
salasanoilla.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Google voi tallentaa henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle yhdysvaltalaisiin
datakeskuksiin. Google kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen
sertifioitujen yritysten listalle ja noudattaa omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.
Muutoin henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä seuran ulkopuolelle.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
- Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä
- Oikeus saada pääsy tietoihin
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
- Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- Oikeus saada rekisterinpitäjä ilmoittamaan oikaisusta, poistosta ja käsittelyn
rajoittamisesta tietojen vastaanottajille
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- Vastustamisoikeus
- Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
- Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
- Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää vastaan
- Oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista
Kun jäsen haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, hänen tulee lähettää pyyntö kirjallisesti
yhdistykselle osoitteeseen suomenlhs@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää
jäsentä todistamaan henkilöllisyytensä.
11. Selosteen muuttaminen
Suomen Lääketieteen Historian Seuralla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Nykyinen seloste
on päivitetty 30.10.2018.

