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Silmäaseman lokirekisterin tietosuojaseloste
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Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Nimi:
Osoite:
Puh.:

Silmäasema Optiikka Oy (y-tunnus 1827711-2),
Silmäasema Sairaala Oy (y-tunnus 1654111-9)
Atomitie 5 a 3 krs., 00370 Helsinki
010 301 6000

Yhteyshenkilö: Raimo Kaipio.
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Tietosuojavastaava
Raimo Kaipio, raimo.kaipio@silmaasema.fi
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Rekisteröidyt, eli keitä tämä tietosuojaseloste koskee
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Silmäasema Optiikka Oy ja Silmäasema Sairaala Oy (jäljempänä ”Silmäasema”) käsittelevät niiden Silmäaseman työntekijöiden ja Silmäasemaan sopimussuhteessa olevien itsenäisten ammatinharjoittajien tai heidän yhtiöidensä työntekijöiden sekä Silmäaseman
ketjuyritysten työntekijöiden henkilötietoja, jotka käyttävät Silmäaseman potilastietojärjestelmiä ja jotka
käyttävät tai luovuttavat potilastietoja. Edellä mainituista henkilöistä käytetään jäljempänä myös yhteistä
nimitystä ”Rekisteröity”.
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Silmäaseman potilastietojärjestelmien ja potilastietojen käytön
ja luovutusten seuranta. Käsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että potilastietoja käsitellään lainmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyperusteena on Silmäaseman lakisääteisen velvoitteen täytäntöönpano.

5

Käsiteltävät henkilötiedot
Silmäasema kerää ja käsittelee Rekisteröidyistä seuraavia henkilötietoja (ns. lokitiedot):
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Rekisteröidyn nimi, käyttäjätunnus ja IP-osoite;
tieto siitä, mistä ja milloin Rekisteröity on kirjautunut potilastietojärjestelmään ja käsitellyt siellä
olevia tietoja;
tieto siitä, miten ja mitä potilasrekisterissä olevia tietoja Rekisteröity on käsitellyt tai muuttanut
(käyttölokirekisteri); ja
tieto siitä, mitä potilastietoja Rekisteröity on luovuttanut, kenelle, mihin käyttötarkoitukseen ja
millä perusteella (luovutuslokirekisteri).

Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?
Silmäasema kerää henkilötietoja ensisijaisesti Rekisteröidyltä itseltään teknisten tunnisteiden kautta.
Tällä tarkoitetaan sitä, että Silmäasema kerää henkilötietoja automaattisesti Silmäaseman tietojärjestelmistä ja laitteista Rekisteröidyn käyttäessä kyseisiä tietojärjestelmiä ja laitteita.
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Henkilötietojen vastaanottajat ja henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Silmäasema ei säännönmukaisesti luovuta tai siirrä Rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Silmäasema ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Potilailla on lainmukainen oikeus saada potilastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä
tai toteuttamista varten tieto siitä, kuka on käyttänyt tai luovuttanut häntä koskevia potilastietoja ja millä
perusteella. Silmäasema voi edellä mainitulla perusteella luovuttaa Rekisteröityä koskevia henkilötietoja
potilaalle.
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Henkilötietojen säilytysaika
Silmäasema säilyttää tietoja 12 vuotta niiden syntymisestä potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti, ellei
pidempi säilytysaika ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
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Henkilötietojen turvallisuuden varmistaminen
Silmäasema huolehtii siitä, että henkilötiedot on suojattu riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.
Henkilötietoja käyttävät ainoastaan Silmäaseman työntekijät tai Silmäaseman lukuun sopimussuhteessa
olevat tahot, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Silmäaseman ohjeita ja menettelytapoja henkilötietojen
käsittelyssä. Kyseisillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Silmäasema myöntää käyttöoikeuksia henkilötietoihin vain nimetyille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:






saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Silmäaseman käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan, virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon oikaisemista tai henkilötietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn on esitettävä edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Silmäasema voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Silmäasema voi
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Tällöin Silmäasema esittää Rekisteröidylle perusteet pyynnön epäämiselle. Koska Rekisteröidyn henkilötietojen kerääminen ja
käsittely perustuu Silmäasemaa velvoittavaan pakottavaan lainsäädäntöön, Silmäasema ei lähtökohtaisesti voi esimerkiksi poistaa Rekisteröidyn henkilötietoja niin kauan kuin tiedot on säilytettävä lain mukaan. Lokitietoja ei myöskään lähtökohtaisesti ole mahdollista korjata.
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Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, jos Rekisteröity katsoo, että Silmäasema ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
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Yhteydenotot
Rekisteröidyn on tehtävä kaikki yllä kohdassa 10 mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt,
kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@silmasema.fi. Rekisteröity voi myös ottaa Silmäasemaan yhteyttä verkkosivuston yhteydenottolinkin kautta www.silmaasema.fi/contact tai henkilökohtaisesti missä tahansa Silmäaseman Suomessa
sijaitsevassa toimipisteessä.
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Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Silmäasema voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Silmäasema pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen Rekisteröidyille mahdollisista muutoksista
ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Silmäasema kehottaa Rekisteröityjä tarkastamaan tämän
tietosuojaselosteen aina saatuaan tiedon sitä koskevista muutoksista.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.5.2018.
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