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1.

Rekisterinpitäjä

Nimi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
Osoite

Ratamestarinkatu 12
00520 Helsinki
Muut yhteystiedot

puh. 09-2727 910
2.

Yhteyshenkilö/yhteystiedot
rekisteriä koskevissa
asioissa

Yhteydenottopyynnöt

Asiantuntija Saija Vähäkuopus
puh. 09-2727 9218
Sihteeri Anne Palm
09-2727 9197
Sähköpostit turvapostiportaalin kautta
https://securemail.superliitto.fi, ja valitse vastaanottajaksi
Sidosryhmarekisteri. Sidosryhmärekisteri-osoitteen kautta
sähköpostin saavat kaikki yhteyshenkilöt sekä tietosuojavastaava.
Osoite

Ratamestarinkatu 12
00520 Helsinki
Yhteydenotot yleisissä tietosuoja-asioissa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n tietosuojavastaava:
Sakari Hulkkonen
puh. 09-2727 9145
Sähköpostit turvapostiportaalin https://securemail.superliitto.fi,
valitse vastaanottajaksi Tietosuojavastaava.
3.

Rekisterin nimi

SuPer ry:n sidosryhmärekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Sidosryhmärekisterin henkilötietojen käsittely kohdistuu
henkilöihin, joilla ei ole SuPerin jäsenyyttä. Henkilötietoja
käsitellään ei-jäseniin liittyviin viestintä- ja
suoramarkkinointitarkoituksiin:
•
•

Verkkolehden kilpailut, äänestykset ja kyselyt
Skarppi-verkkokoulutusympäristön vieraskäyttäjien
verkkokoulutusmateriaalit
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•
•
•

Ei-jäseniin kohdistuvaan suoramarkkinointiin jos henkilö on
antanut henkilötietojensa käsittelyyn nimenomaisen
suostumuksensa
SuPerin järjestämiin tapahtumiin liittyvään
ilmoittautumiseen ja viestintään
SuPerin paperimuotoisen lehden tilaustenhallintaan liittyvät
tiedot

Verkkolehti
Verkkolehdessä käsitellään ei-jäsenten henkilötietoja seuraaviin
tarkoituksiin ainoastaan jos hän osallistuu (ja antaa
nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn)
johonkin seuraavista:
•
•
•

Kilpailut
Paras juttu äänestys
Ristikkovastaus

SuPer-lehti
SuPer-lehdellä on myös ei-jäsentilaajia, joiden tilaajatietoja
tarvitaan paperilehden toimittamista varten. Tilaajatietoja
käsitellään ainoastaan jo henkilö on nimenomaisesti suostunut
henkilötietojensa käsittelyyn paperilehden tilatessaan.
Skarppi
Skarppi-verkkokoulutusympäristössä käsitellään ei-jäsenten
henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin, ainoastaan jos hän
rekisteröi itselleen vierastunnuksen ja antaa nimenomaisen
suostumuksensa1:
•

Ei-jäsenille tarkoitettujen verkkokoulutusmateriaalien
kohdistaminen ja julkaisu Skarppi-vieraskäyttäjille, sekä
Skarppiin liittyvät tiedotteet

Suoramarkkinointi

1

Vierastunnus rekisteröidään osoitteessa: https://super-verkkokoulutus.superliitto.fi/login/signup.php
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Rekisteröityyn voidaan kohdistaa suoramarkkinointiviestintää
SuPerin palveluihin liittyen ainoastaan jos hän on antanut siihen
nimenomaisen suostumuksensa.
Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan
tarkoituksenmukaisuusperiaatetta ja käsitellään palvelun kannalta
ehdotonta minimimäärää henkilötietoja, ainoastaan niissä
palveluissa (SuPer Verkkolehti, SuPer-lehti, Skarppi,
suoramarkkinointi) joissa käsittelyyn hän on on antanut
suostumuksensa.
5.

Rekisterin tietosisältö

Skarppi
•
•
•
•
•
•

Sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus
Salasana
Etu- ja sukunimi
Paikkakunta
Kotimaa

Verkkolehti
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikä
Nimi
Osoitetiedot
Postinumero
Postitoimipaikka
Postitusosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

SuPer-lehti
•
•
•
•
•
•
•

Asiakasnumero
Maa
Nimi
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
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Suoramarkkinointi
•
•

Nimi
Sähköpostiosoite

Tapahtumat ja tilaisuudet
•
•

Nimi
Sähköpostiosoite

Henkilötietorekisteristerissä ei käsitellä GDPR-artiklan 9 mukaisia
erityisiä henkilötietoja.
6.

Säännönmukaiset
tietolähteet

7.

Henkilötietojen käsittely

8.
9.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
Virheellisten tai
puutteellisten tietojen
korjaaminen ja
poistaminen

SuPerin ulkoiset sidosryhmät / ei-jäsenet
Vastaanottajatyyppi

Käsittelijän
nimi

Sijainti

Palvelu

SaaS-tuotetoimittaja

Valu Digital
Oy

EU / ETA

SuPer verkkolehti

SaaS-tuotetoimittaja

Futunio Oy

EU / ETA

SuPer-lehti

SaaS-tuotetoimittaja

Faros & Com
Oy

EU / ETA

Skarppiverkkokoulutuspalvelu

SaaS-tuotetoimittaja

Liana
Technologies

EU / ETA

LianaMailer-massapostitus/markkinointiviestintäpalvelu

SaaS-tuotetoimittaja

Flik Helsinki
Oy

EU / ETA,
USA

Flik Videosync-streamingalusta SuPerin
verkkotapahtumiin

SaaS-tuotetoimittaja

Surveypal Oy

EU / ETA,
USA

Surveypal-kysely/palautealusta

Pilvipalvelutoimittaja

Microsoft Oy

EU / ETA,
USA

Exchange Onlinesähköpostipalvelu

Tietoja ei luovuteta
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietorekisterissä
olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Asiaa
koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdan (2) yhteystietoja
käyttämällä.
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10.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion
valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen
henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

11.

Henkilötietojen säilytysajat

Tietojen poisto välittömästi kilpailun, äänestyksen tai kyselyn
loputtua, tapahtuman päätyttyä, SuPer-lehden tilauksen loputtua
ja/tai Skarppi-tunnuksen poistamisen jälkeen.

12.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

SuPerin käyttämät palvelimet sijaitsevat pääosin EU:n ja ETAalueiden sisällä.
Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia
alihankkijoita jotka on mainittu kohdassa (7). Olemme
huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla
henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimuksen, sekä
varmistaneet että alihankkijoillamme on vastaavat sopimukset
omien alihankkijoidensa kanssa.
Alihankkijamme käsittelevät henkilötietojasi myös yritysten
kanssa, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin ja Euroopan
talousalueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Nämä yritykset
käsittelevät henkilötietojasi tarjotakseen esimerkiksi
infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja, jotka toimivat
alustapalveluina SuPerin käyttämille palveluille. Käsittelyalueet on
lueteltu palveluittain kohdassa (7).
Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin
käsittelystä huolehditaan käyttämällä EU-komission hyväksymiä
vakiosopimuslausekkeita.

13.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille
heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään SuPerin
tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että
ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
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Henkilötietoja voidaan käsitellä joissain tapauksissa myös Exceltaulukoissa, jotka on tallennettu verkkosijainteihin, jotka sijaitsevat
suomalaisessa konesalissa. Verkkosijainnit on suojattu teknisin
keinoin tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille
heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo
vaitiolovelvollisuus.
14.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat,
henkilötietorekisteriin tallennetut tietonsa. Asiaa koskevat pyynnöt
tulee toimittaa kohdan (2) yhteystietoja käyttämällä.
Jos rekisteröity haluaa kohdistaa tarkastusoikeuden pelkästään
Skarppi-verkkokoulutusympäristöön, onnistuu se kirjautumisen
jälkeen käyttäjätiedoissa valitsemalla “Pyydän kaikki
henkilökohtaiset tietoni nähtäväksi.”

15.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötietorekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt tulee
toimittaa kohdan (2) yhteystietoja käyttämällä.

16.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisterinpitäjä ei käsittele tämän rekisterin rekisteröidyn tietoja
profilointia, etämyyntiä, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta
varten. Rekisterin henkilötiedoilla ei tehdä profilointia eikä siihen
kohdistu automatisoituja yksittäispäätöksiä.

