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TIETOSUOJASELOSTE
LHARVIOT Oy:n asiakasrekisteri
Tietosuojalain 1050/2018 ja General Data Protection Regulation:in (GDPR [EU] 2016/679) mukainen seloste.

Rekisterinpitäjä
Nimi: LHARVIOT Oy
Y-tunnus: 3164100-3
Osoite: c/o Henna Korolainen, 70820 Kuopio
Kotipaikka: Kuopio

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Henna Korolainen
puhelin: +358445728723
sähköposti: henna.korolainen@lharviot.fi

Rekisterin nimi
LHARVIOT Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: potilasrekisteristä sekä potilaan asemasta ja
oikeuksista annettujen asetusten ja lakien noudattamiseksi, sekä potilaan antaman kirjallisen suostumuksen
mukaisesti yhtiöltä tilattujen palveluiden toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•

•

Yrityksen nimi, yrityksen yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, matkaja/tai muu puhelinnumero, tehtävä ja asema yrityksessä, asiakas- ja asiointisuhdetta koskevat tiedot,
kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot,
lääkehoitosuunnitelmat, koulutukset, kokousmuistiot ja palveluiden kehittämiseen liittyvät tiedot.
Yksittäisen asiakkaan tiedot, kuten nimi, osoitetiedot, henkilötunnus, asiakas- ja asiointisuhdetta
koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot, terveydentilaan liittyvät
asiakkaan antamat tiedot ja tarpeelliset terveystiedot yhtiöltä tilatun palvelun suorittamiseksi.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen/tarjouspyynnön/tiedustelun yhteydessä,
hänen lailliselta edunvalvojaltaan tai hänen kirjallisesti valtuuttamaltaan henkilöltä, yritykseltä,
hoitoyksiköstä tai julkisesta terveydenhuollosta.

Henkilötietojen luovuttaminen
Yleisesti tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteristä kolmansille
osapuolille asiakkaan tai hänen laillisen edunvalvojansa allekirjoittaman palvelusopimuksen mukaisen
digitaalisen lääkehoidon seurannan ja arvioinnin toteuttamiseksi.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa
tuomioistuimelle, poliisille, ulosottoviranomaiselle tai valvovalle viranomaiselle kuten laeissa ja asetuksissa
on säädetty.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä
muun muassa Yhdysvaltoihin.

Rekisterin suojaus
•

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään LHARVIOT Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.
•

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään LHARVIOT Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä
teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi, kuten esimerkiksi suojauskoodi
koneelle sisään pääsemiseksi. Sähköisesti tallennetut tiedostot suojataan lisäksi salasanalla, jos mahdollista.
Tietoja voidaan säilyttää myös digitaalisen lääkehoidon seurannan ja arvioinnin toteuttamiseksi erillisellä
kolmannen osapuolen hankkimalla palvelimella. Palvelimet on suojattu tarvittavilla teknisillä ja
organisatorisilla toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön
toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.
Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen
korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön
toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.
Yllä mainitut tarkastus-, korjaus- ja peruutuspyynnöt voidaan evätä lakiin perustuen.
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Muut rekisteröidyn oikeudet
•
•

•

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
Mikäli henkilötietoja käsitellään toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset
tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisteripitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei
ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yllä mainittujen rekisteröidyn oikeuksien käytöstä voidaan esittää pyyntö, milloin tahansa, yllä mainitulle
rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.
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