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  TIETOSUOJASELOSTE 
   EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12 – 22 
   Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24½ 

Laatimispäivä 

13.4.2018 

 

 

1 
Rekisterin nimi 

 

 
Potilaan oikeuksien päivä ilmoittautumisrekisteri 

2 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

Osoite 

Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa 

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

Vaihde 06 213 1111  

Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö 

Sari West 

3 
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Lena Österholm 
Osoite/Yksikkö 

Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

lena.osterholm@vshp.fi 

4 
Tietosuojavastaava 

Nimi 

Tuija Viitala 
Osoite 

Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

06 2131840 

5 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

 
Potilaan oikeuksien päivän yleisötilaisuuteen ilmoittautuneiden henkilöiden 
määrän kartoitus kahvitarjoilun tilaamisen vuoksi. 

 

6 
Rekisterin 
tietosisältö / 
henkilötietojen 
käsittelyn kohde 

 
10.4.2019 tilaisuuteen osallistuneiden nimet ja sähköpostiosoitteet sekä mahdollinen ruoka-
aineallergia kahvitarjoilussa huomioitavaksi 

7 
Henkilötietojen tyyppi 
tai henkilötietoryhmät 

10.4.2019 tilaisuuteen osallistuneiden määrä kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi 

8 
Säännönmukaiset tieto- 
lähteet 

 
Osallistuja itse 

9 
Tietojen 
luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta eikä julkaista ulkopuolisille 
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10 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Ei 

11 
Henkilötietojen 
säilytysaika 

 

Tiedot poistetaan sähköpostista viimeistään 17.4.2019 

12 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  

a) Manuaalinen aineisto 
 

               
 
 

b) ATK:lla käsiteltävät henkilötiedot 
Ilmoittautuminen tapahtuu lena.osterholm@vshp.fi osoitteeseen 
 
 

13 
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö 
tietosuojavastaavalle. 

14 
Oikeus tietojen 
poistamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta 
viivytystä edellyttäen, että 

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne 
kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 

- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, 
eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 

- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai  
- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen 

lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

15 
Oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos  
- rekisteröity kiistää henkilötietojen 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. 

16 
Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa 
tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. 

17 
Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
18 
Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että 
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

mailto:lena.osterholm@vshp.fi
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