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1 Rekisterinpitäjä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
2016/679 (EU tietosuoja-asetus)

Nimi:

HUS HYKS Akuutti Myrkytystietokeskus
Osoite:

Myrkytystietokeskus
HYKS Akuutti
PL 790 (Tukholmankatu 17)
00029 HUS
Yhteystiedot

Myrkytystietokeskus
HYKS Akuutti
PL 790
00029 HUS
P. 09- 471 977 (24h)
myrkytys@hus.fi
www.myrkytystietokeskus.fi
2 Rekisterin
vastuuhenkilöt

3 Tietosuojavastaava

Yhteyshenkilö
Suvi Pajarre-Sorsa
Myrkytystietokeskus
HYKS Akuutti
PL 790
00029 HUS
p. 09- 471 977
www.myrkytystietokeskus.fi
Petri Hämäläinen
kehittämispäällikkö
postiosoite: PL 440 00029 HUS
sähköposti: petri.hamalainen@hus.fi

4 Yhteystiedot
rekisteriä koskevissa
asioissa
5 Rekisterin nimi
6 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
7 Henkilötietojen
käsittelyn perusta

Kts. kirjaamojen ja arkistojen yhteystiedot

8 Rekisterin
tietosisältö

Myrkytystietokeskus kerää rekisteritietokannan käyttäjien eli
terveydenhuollon toimipisteiden yhteyshenkilöiden nimet ja
sähköpostiosoitteet henkilörekisteriin.

9 Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan
 rekisteröidyiltä itseltään

Kansallinen Myrkytyslääke- ja antidoottivarasto
- käyttäjätietojen perustaminen ja ylläpito
Edellä kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin
säädöksiin:
 EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat
 terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

10 Henkilötietojen
vastaanottajaryhmät
11 Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
12 Rekisteröidyn
oikeudet

Myrkytystietokeskuksen nimetyt rekisterin käsittelijät
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (16 artikla)
o rekisteröity voi tehdä sähköisen tietopyynnön HUS:n
internet sivulla tai
o lähettää tietopyynnön kirjeitse
 Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
o rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
o rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista
 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen,
joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 Vastustamisoikeus (21 artikla)
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen,
joka käsitellään aina tapauskohtaisesti
 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
o rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen,
joka käsitellään aina tapauskohtaisesti

Tietyissä tilanteissa rekisterinpitäjä voi perustellusta syystä kieltäytyä
toteuttamasta rekisteröidyn vaatimuksia. Yksilöity korjaus- tai
poistovaatimus toteutetaan, jos HUS:n terveydenhuollon
ammattihenkilö toteaa, että kyseessä on selkeästi virheellinen tai
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turha tieto.
13 Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
14 Rekisterin
suojauksen periaatteet

Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle
A Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän suljetussa verkossa salasanan
takana. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän
työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät
tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tai VRK-kortilla.
Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.
Käyttöoikeudet myönnetään roolipohjaisesti työtehtävien ja työyksikön
periusteella. Normaalista poikkeavat käyttöoikeudet hyväksyy
työntekijän esimies.
B Manuaalinen aineisto
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on
pääsy vain ko. asioita tai asiakirjoja käsittelevillä henkilöillä.

15 Oikeus tehdä
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valitus
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen
valvontaviranomaiselle vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja- asetusta, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

