TIETOSUOJASELOSTE
(Henkilötietolaki 10 § ja 24 §)
Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §).
Laatimispäivä: 8.3.17
1.Rekisterin pitäjä

Nimi:

Rovaniemen kaupunki /Perusturvalautakunta
Osoite:

Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
p. 016 3221 /keskus
email: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

2.a Rekisteri asioista vastaava
henkilö

2.b Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hallintoylilääkäri Paula Reponen
Perusturvapalvelut
Käyntiosoite :Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi
PL 8216 ,
Tietosuojavastaava Teija Karvonen
Perusturvan yhteiset palvelut
Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi
PL 8216

3. Rekisterin nimi
4. Rekisterin käyttötarkoitus
5. Rekisteriin
tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
8.Tietojen käyttö
ja suojaamisen
yleiset periaatteet

Omahoito -rekisteri
asiakkaan/ potilaan tuottamaa hyvinvointi tietoa, mittauksia yms. terveydenhuollon käyttöön

asiakkaan tuottama tieto

verkkoneuvontaa käyttävä asiakas
Rovaniemen kaupungin terveydenhuollon potilastietojärjestelmä

Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisille, joilla lakisääteinen oikeus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen suojaaminen ja säilyttämistapa:
Atk- rekisteri:
rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla
tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla
reksiterissä olevien henkilötietojen käyttöoikeus perustuu palvelusuhteeseen tai
käyttäjän tehtävän mukaiseen tarpeeseen. Jokaisen reksiterin tietoja käyttävän edellytetään
sitoutuvan Rovaniemen kaupungin tietoturvapolitiikkaan,- sääntöihin ja hyvään tiedon käsittelytapaan.
käytöstä jää rekisteriin lokitiedot
rekisteritiedot sijaitsevat toimittajan palvelimella ja palvelun toimittajaa koskee
samat salassapito- ja vaitiolovelvollisuudet reksiterissä olevien tietojen osalta kuin Rovaniemen kaupunkiakin.

9. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

PERUSTEET:
Tarkistusoikeus, henkilötietolaki 26 §

10.Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteutus

PERUSTEET
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä reksiterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen henkilötieto.

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilöreksiteriin on tallennettu tai ,
ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi
vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kirjallisesti tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä.
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Rovaniemen kaupungin internetsivuilta http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Rekisteriselosteet tai toimipisteestä.

