Työterveyshuollon potilaita koskeva tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi: Kolarin kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta
Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari
Muut yhteystiedot: 040 0107 070

Tietosuojavastaava

Nimi: Jenni Saukkoriipi
Yhteystiedot: 040 489 5018, jenni.saukkoriipi@kolari.fi
Nimi: Ulla Ylläsjärvi (terveydenhuolto)
Yhteystiedot: ulla.yllasjarvi@kolari.fi

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyn
oikeusperuste

Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu ja toteutus,
rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on julkisen tehtävän hoitaminen ja siihen
liittyvät lait.
PERUSTEET mm.: Kansanterveyslaki, Terveydenhuoltolaki,
Erikoissairaanhoitolaki, Mielenterveyslaki, Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista, Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,
Tartuntatautilaki, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä, Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Kyseessä olevat
henkilötietoryhmät

Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Yhteyshenkilön yhteystiedot
Potilaan hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset
tiedot, potilaskertomus, lausunnot

Henkilötietojen vastaanottajat

Terveydenhuollon henkilöstö työterveyshuollon yksiköissä

Tiedot tietojen siirrosta
kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen säilyttämisaika

Arkistolain määräämä säilyttämisaika

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen
tietojaan. Rekisteröity on oikeutettu saamaan tiedon siitä, mitä hänen
tietojaan käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa
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oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä tai puutteita.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun käsittely ei ole tarpeen ja
lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, mikäli
-rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin
käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi
varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
-käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
-rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
-rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1
kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö
rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän
kokee, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n
tietosuoja-asetusta.

Seuraukset, jos rekisteröity ei
halua antaa tietoja

Mikäli rekisteröity ei halua luovuttaa henkilötietojaan, hänen asiaansa
ei voida käsitellä. Henkilötietojen käsitteleminen perustuu
lainsäädäntöön.

Henkilötietojen lähteet

Potilas
Potilaan omaiset potilaan suostumuksella
Muut terveydenhuollon yksiköt potilaan suostumuksella
Työterveyshuoltopalvelua ostavat yritykset

Tiedot henkilötietojen
säilytyksestä ja turvaamisesta

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään ajantasaista tietotekniikkaa ja
tietoturvaa. Henkilötietoja sisältäviä papereita säilytetään lukollisissa
kaapeissa ja arkistoissa.
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