
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
01.09.2020 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Lääkäriliitto ry 

Osoite 

PL 49, 00501 Helsinki 

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

Puhelin (09) 393091, laakariliitto@laakariliitto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tutkija Piitu Parmanne 
Osoite 

Suomen Lääkäriliitto ry, PL 49, 00501 Helsinki 

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

Piitu Parmanne, puh. 050 511 3774, piitu.parmanne@laakariliitto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2020 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on poimia osallistujat sähköiseen kyselytutkimukseen, jonka nimi 
on Lääkäriliiton Opiskelijatutkimus 2020. Henkilötietoja käsitellään kyselyn vastausseurannan aikana 
ja tutkimushankkeessa kertyneen tutkimusaineiston edustavuuden tarkastelussa. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteröity voi peruuttaa 
suostumuksensa tutkimuksen tiedonkeruun aikana ilmoittamalla siitä 
rekisterinpitäjälle/yhteyshenkilölle.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön yksilöintitietoja numeerinen rekisteröintitunnus, sähköpostiosoite, syntymäpäivä, sukupuoli, 
opiskeluyliopisto ja opintojen alkamista koskeva rekisterin kirjauspäivä.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot perustuvat henkilön itsensä antamiin tietoihin Suomen Lääkäriliiton Lääkärirekisterissä.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tiedonkeruun toteuttaa Taloustutkimus Oy Suomen Lääkäriliiton toimeksiannosta. 
Taloustutkimukselle luovutetaan tutkimukseen kutsuttavien opiskelijoiden sähköpostiosoitteet 
tiedonkeruun toteuttamista varten. Tiedon luotuvuksesta on Taloustutkimuksen kanssa tehty 
tietojenkäsittelysopimus. 

 

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 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisterin 
tietojärjestelmä sijaitsee lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tietojen sisällöllistä oikeellisuutta valvotaan tarjoamalla rekisteröidylle aina niin halutessaan 
mahdollisuus saada ote itseään koskevista tiedoista.  

 

Tarkistuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä.  

 

 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

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

 

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 

Tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön. 

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

Tiedot poistetaan kun niiden käyttö ei enää ole rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä 
tai viimeistään 6 kuukauden kuluttua tutkimuksen tiedonkeruun päättymisestä. 

 


