
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
22.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen toksikologiyhdistys ry 

Osoite 

Yhdistyksen kotipaikka: Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Marja Raatikainen, sihteeri 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

marjasraatikainen@gmail.com, 050 5303380 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraavissa jäsenyyden hoitoon liittyvissä tehtävissä: 

- jäsentietojen ylläpito ja hallinta 

- jäsenmaksujen laskutus ja perintä 

- jäsentiedotteiden, -kutsujen ja -kirjeiden postitus 

- yhteydenpito yhdistyksen jäseniin sekä luottamus- ja vastuuhenkilöihin 

- muut yhdistyksen säännössä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen päätösten mukaiset tarpeelliset 
tehtävät   

 

Suomen toksikologiyhdistyksen alaisuudessa toimii toksikologirekisteri, jonne haetaan erillisellä 
hakemuksella. Rekisteriin hyväksytyn henkilön ammattinimike on "Rekisteröity toksikologi". 
Toksikologin määräaikaisen  rekisteröinnin hyväksyy STY:n rekisteröintilautakunta erikoisohjeiden 
mukaan, jotka koskevat vaadittavaa koulutusta ja toksikologian asiantuntemusta ja ammattitaitoa. 
Rekisteröinti täytyy uusia 5 v välein.  

-Rekisteröintitodistusten luovuttaminen (oikeuttaa ammattinimikkeeseen "Rekisteröity toksikologi") 

-Rekisterin ylläpitäminen 

-Yhteydenpito toksikologirekisterin jäseniin 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Suomen toksikologiyhdistyksen jäsenrekisteri sisältää nimen sekä yhteystiedot (osoite, 
sähköpostiosoite) 

 

Toksikologirekisteri sisältää nimen, rekisteriin liittymisajankohta, uudelleen rekisteröitymisajankohdat 
ja yhteystiedot 

 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenet ilmoittavat tietonsa kirjallisina jäsenhakemuskaavakkeella. Rekisteriin ei kirjata muita kuin 
jäseniltä itseltään saatuja henkilötietoja. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa. Tietoja voidaan 
luovuttaa yhdistyksen ulkopuolelle ilman jäsenen kutakin kertaa varten erikseen antamaa 
nimenomaista suostumusta vain, jos tietojen luovuttaminen liittyy välittömästi yhdistyksen toimintaan. 

 

 

STY:n rekisteröimä toksikologi kuuluu automaattisesti EUROTOX:in toksikologirekisteriin ja tieto 
(nimi ja rekisteröintipäivämäärä) rekisteröinnistä tai rekisteröinnin päättymisestä luovutetaan 
EUROTOX:lle.   

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Mikäli seuran olennainen toiminta vaatii tietojen siirtämisen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esim. 
palveluntarjoajien kautta, käyttää seura ainoastaan sellaisia palveluntarjoajia, jotka noudattavat 
tiedonsiirroissaan EU:n tietosuoja-asetuksia ja -määräyksiä (GDPR). 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ATK:lla käsiteltäviä tietoja käsitellään henkilökohtaisella, salasanalla suojatulla kannettavalla 
tietokoneella sihteerin toimesta. Pääsy tiedostoihin on suojattu normaaleilla tietoturvamenettelyillä 
käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen. 
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää seuran sihteeri. Toksikologirekisteriä ylläpitää 
toksikologirekisteröintilautankunnan sihteeri.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröity henkilö tai hänen valtuuttamansa edustajansa voi tarkastaa, mitä tietoja henkilöstä on 
merkitty henkilörekisteriin, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 

Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Suomen Toksikologiyhdistys ry:lle, ja se on omakätisesti tai 
valtuutetun allekirjoitettava. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi ja syntymäaika. Tiedot 
tulostetaan paperille ja annetaan asiakkaalle tai toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan 
osoitteeseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, 
rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia 
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 
HELSINKI. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä yhdistyksen sihteeriin. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa pyytää poistamaan tai siirtämään häntä koskevat jäsenrekisterin 
henkilötiedot sekä oikeus vastustaa hänestä jäsenrekisteriin kirjattujen henkilötietojen käsittelyä. On 
kuitenkin huomioitava, että tietojen poistaminen/käsittelyn kieltäminen johtaa jäsenyyden 
päättymiseen.  

 


