Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Laatimispäivä: 8.5.2018
Päivitetty:
1.
Rekisterinpitäjä
2 a.
Rekisterin vastuuhenkilö

2 b.
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

2 c.
Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

3.
Rekisterin nimi
4.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja peruste

5.
Rekisterin tietosisältö

Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi
Rantatie 28, 21600 Parainen
pargas(at)pargas.fi
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Paula Sundqvist
Rantatie 28, 21600 Parainen
paula.sundqvist(at)parainen.fi
Terveydenhuollon tietosuojavastaava
Kenneth Wilson
Paraisten terveysasema
Vapparintie 15 a, 21600 Parainen
kenneth.wilson(at)parainen.fi
Tiedonhallinta-asiantuntija
Sari Eriksson-Lumikko
Paraisten kaupunki, hallintopalvelut
Rantatie 28
21600 Parainen
sari.eriksson-lumikko(at)parainen.fi
Asiakasrekisteri, potilastietojärjestelmä Pegasos, hammashuollon
potilastietojärjestelmä WinHit
Hoidon laadun varmistamiseen ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun,
toteuttamiseen ja seurantaan, toiminnan tilastointiin ja laskutukseen
Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin
ja asetuksiin: henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon
ammattihenkilöstöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, STM:n asetus
potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän
materiaalin säilyttämisestä.
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi ja henkilötunnus, kotikunta,
osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa
alaikäisen huoltajan tai asiakkaan laillisen edustajan yhteystiedot,
asiakkaan äidinkieli/asiointikieli
Asiakkaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot,
kuvantamis- ja muita tutkimustuloksia, hoitosuunnitelmia,
hoitovälisuositus, ajanvaraus- ja potilaspäiväkirjoja sekä potilaiden
suostumuksella tarvittaessa muita hoito-, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksilta
tai ammattihenkilöiltä saatuja tietoja.

6.
Säännönmukaiset
tietolähteet
7.

Asiakasmaksuasioiden käsittelyssä tarvittavia, sekä tilastoinnin ja
tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja.
1. Väestörekisterikeskuksesta Paraisten väestörekisteritiedot
2. Asiakas itse tai hänen omaisensa
3. Työnantaja
4. Suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet
1. terveydenhuollon valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin teknisen

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

8.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9.
Rekisterin suojauksen
periaatteet

10.
Tietojen säilytysaika

11.
Rekisteröidyn oikeudet

käyttöyhteyden avulla (tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoitukset)
2. viranomaisille ja muille, joille on lakiin perustuva oikeus tietojen
saantiin paperitulosteena
3. Potilaan tai hänen lailliseen edustajansa suostumuksella: omalle
lääkärille, lähettäneelle lääkärille ja jatkohoitopaikkaan teknisen
käyttöyhteyden avulla tai paperitulosteena
4. Laskuihin liittyvät maksuhäiriötapauksissa perintätoimenpiteiden
hoitajalle paperitulosteena
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Sähköiset aineistot:
Tiedot on suojattu Paraisten kaupungin tietoturvakäytänteiden
mukaisesti. Henkilökohtaiset käyttöikeudet henkilötietojen käsittelyyn
annetaan rajoitetusti työtehtävien mukaan. Työtehtävien muuttuessa tai
työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan. Henkilöstöllä on
salassapitovelvollisuus.
Paperiset aineistot:
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on siihen oikeus
työnsä puolesta. Henkilötietoja säilytetään lukituissa tiloissa.
18 ja 28 päivinä syntyneiden henkilöiden julkisessa terveydenhuollossa
syntyneet potilasasiakirjat on säädetty pysyvästi säilytettäväksi.
Pääsääntöinen määräaika potilasasiakirjojen säilytykselle on 12 vuotta
potilaan kuolemasta tai jos kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan
syntymästä.
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen
15-22 mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen oikaiseminen
- tietojen poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus
- vastustamisoikeus
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava.

