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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
 
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 

Kalevankatu 11 A, 00100 HELSINKI/ PL 713, 00101 Helsinki 
(09) 618 851 

 
 
2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö 

 
Nimi 
 

Sirpa Savolainen 
 
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 

  
kuten edellä 

 
 
3. Rekisterin nimi 

 
Jäsenrekisteri 
 

 
 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus 
(rekisterin käyttötarkoitus) 
 

 
Jäsenrekisteriä käytetään seuran henkilöjäsenyyksien tietojen ylläpitoon 
jäsenasioiden hoitamiseksi. 
 
Jäsenyystietojen perusteella hoidetaan jäsenmaksujen laskutus, 
seuranta ja perintä sekä jäsenmateriaalin postitus. Rekisteri toimii myös 
jäsenmaksureskontrana, jossa on tiedot maksetuista ja 
maksamattomista jäsenmaksuista. 
 
 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

 
Henkilön nimi- ja osoitetiedot, sähköposti, henkilötunnus (mikäli henkilö 
on sen antanut), luovutuskiellot, kuolintieto 

 
Jäsenyyteen, jäsenlehtien ym. materiaalin postitukseen, jäsenmaksujen 
laskuttamiseen, maksamiseen ja perintään liittyvät tiedot. 
 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet * 

 
Lääkäreiksi opiskelevat toimittavat omat henkilötietonsa rekisteriin 
opintojen alussa kurssivastaavien/kandiseuran kautta tai myöhemmin 
itse.  
Jäseniksi liittyvien perustiedot kerätään jäseniltä itseltään liittymisen 
yhteydessä. Jäsenyystietoja päivitetään jäsenten omien ilmoitusten 
perusteella.  
 
Laillistustieto saadaan Lääkäriliiton jäsenten osalta Lääkäriliitosta tai 
jäseneltä itseltään. 
 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset  

 
Jäsenrekisteristä luovutetaan postitusyritykselle tarvittavat osoitteistot 
jäsenlehtien postittamiseksi.  



luovutukset 
 
 

Jäsenkorttien ja jäsenmaksulaskujen painattamista, tulostamista ja 
postittamista varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle toimitetaan 
tarvittavat tiedot. 
 
Jäsenen osoite voidaan pyynnöstä luovuttaa tahoille, joiden toiminta 
vastaa Duodecim-seuran toiminnan tarkoitusperiä, mikäli jäsen ei ole 
osoitteensa luovuttamista erityisesti kieltänyt.  

Jäsenen sähköpostiosoite voidaan luovuttaa pyynnöstä Duodecimin 
paikallisyhdistysten käyttöön, mikäli jäsen ei ole luovutusta erityisesti 
kieltänyt. 
 
Jäsenten osoitteita ei luovuteta puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin. 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

 
9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

 
A. Manuaalinen aineisto 
 
Sijaitsee seuran toimitiloissa lukitussa tilassa. Tietoja käsittelevät vain ne 
nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. 
 
B. ATK:lle talletetut tiedot 
 
Rekisteri on käyttäjätunnistuksen takana. Jokaisella käyttäjällä on oma 
henkilökohtainen käyttäjätunnus. Käyttäjät näkevät omilla tunnuksillaan 
pelkästään työtehtävien hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. 
 
Kaikilla konsernin työntekijöillä on oikeus käsitellä tai selata osaa 
jäsentiedoista, kuten yhteystietoja, syntymäaikaa, jäsennumeroa, liittymis-
päivää, eropäivää, jäsenryhmää. 
 
 

10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin merkityt tietonsa. 
Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Lääkäriseura 
Duodecim, PL 713, 00101 HELSINKI. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -
lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi. 

11. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Mikäli henkilö havaitsee tiedoissaan virheen, hän voi pyytää tietojen 
oikaisemista. Korjausvaatimus on suositeltavaa esittää kirjallisesti. Tässä 
voidaan käyttää esim. tietosuojavaltuutetun toimistossa laadittua 
mallilomaketta. Käytännössä rekisteröity voi esittää vaatimuksensa myös 
suullisesti, jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe, jonka hän 
arvelee tällä tavoin korjaantuvan. Tietojen korjaamisvaatimuksen käsittely 
ja tietojen korjaaminen on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteritietojen 
korjaamisvaatimus -lomake lähetetään osoitteeseen Lääkäriseura 
Duodecim, PL 713, 00101 HELSINKI. 

12. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, sukututkimuksiin, 
puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 

 

http://www.tietosuoja.fi/

