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TIETOSUOJASELOSTE (Tietosuoja-asetus EU 2016/679, Henkilötietolaki 10 ja 24 §)
1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Lääkäriseura Coccyx ry - Association médicale Coccyx on Ranskassa lääketiedettä opiskelleiden suomalaisten ja Suomeen asettuneiden ranskalaisten lääkärien seura, joka toimii
erikoislääkäriyhdistyksenä Suomalaisessa lääkäriseura Duodecim ry:ssä. Kotipaikka on
Helsinki ja yhdistysrekisterinumero PRH 137.337.
Yhteyshenkilönä on seuran sihteeri, jonka tehtävänä on valvoa, että CoccyxMembres jäsenrekisteriä käytetään asianmukaisesti ja että tietosuojauksesta huolehditaan.
2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterissä käsitellään Coccyx ry:n jäsenten ja entisten jäsenten henkilötietoja keskitetysti
ja suojatusti yhteydenpidon ja seuran sääntöjen mukaisen toiminnan takia. Jäsenluettelon
perusteena on Yhdistyslaki 11 §.
3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön nimi, syntymäaika (ei henkilötunnusta), kotipaikka
Sähköpostiosoite, ellei ole: postiosoite
Opiskelupaikka, ammattiasema, toimipaikka. Eläkkeellä/virassa
Jäsenmaksun maksaminen. Jäsenyydestä eroamisaika/kuolinaika
4. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA LUOVUTUKSET
Rekisteriä päivitetään jäsenten antamilla tiedoilla, jäsenmaksutilin tiedoilla ja seuran hallituksen tai kokouksen tekemillä päätöksillä. Jäsenluettelo tarkastetaan vuosittain. Tietoja ei
luovuteta eikä siirretä yhdistyksen ulkopuolelle.
Lääkäriseura Coccyx ry:n kotisivujen https://www.coccyxmed.fi jäsenlistassa on vain nimet.
5. REKISTERIN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA
Rekisteri ei sisällä arkaluontoisia tietoja. Kuitenkin osa tiedoista on luottamuksellisia, joten
niiden käsittely on uskottu seuran toimihenkilöille (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja),
jotka pääsevät digitaaliseen jäsenluetteloon CoccyxMembres vain omalla salasanalla.
Varmistustiedosto on suojatuilla muistitikuilla. Tietoja ei arkistoida muualle. Hallitusta lukuun ottamatta ryhmäsähköpostit lähetetään jäsenille piilokopioina.
6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Jäsenillä on oikeus kirjallisesti pyytää henkilötietonsa, mahdollisen virheen oikaisu tai tietojen rajoittaminen sihteeriltä. Tulkinnalliset tapaukset ratkaisee Coccyx ry:n hallitus tai valitustapauksessa valvontaviranomainen.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 12.5.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Martti Hyvönen, puheenjohtaja martti.hyvonen(at)fimnet.fi
Kari Puusaari, sihteeri kari.puusaari(at)pp.fimnet.fi
Kalevi Friberg, rahastonhoitaja kalevi.friberg(at)kolumbus.fi

Lääkäriseura Coccyx ry

TIETOSUOJASELOSTE

Hallitus

12.5.2018

2

L´Association médicale Coccyx et protection des données personnelles
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.)
Le document protégé Membres de l´Association médicale Coccyx ry
•
•
•
•

est visible seulement aux membres inscrits au secteur privé du blog
https://www.coccyxmed.fi
est protégé par mot de passe personnel
est modifiable seulement par le Président, Secrétaire et Trésorier du Coccyx
Il n´est pas permis de copier, imprimer ou transférer ailleurs ce document

A Helsinki, le 12 mai 2018, Martti Hyvönen, Président de l´Association.

