
 

HUS elinluovutussairaaloiden  
vastuuhenkilöiden henkilörekisteri 
 

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

    

    

1 Rekisterinpitäjä Nimi: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 
Osoite: 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Stenbäckinkatu 9 
PL 100, 00029 HUS 
 
Yhteystiedot 

Puhelinvaihde 09 4711 
Kirjaamon telefax 09 471 75500,  
kirjaamon sähköposti keskuskirjaamo@hus.fi 
postiosoite: 
HUS keskuskirjaamo 
PL 200, 00029 HUS 
 

2 Rekisterin 
vastuuhenkilö 

HUS elinluovutuskoordinaattori Kukkamaaria Nurmi 
 

3 Tietosuojavastaava Petri Hämäläinen 
kehittämispäällikkö 
postiosoite:  
PL 440 
HUS palvelukeskus 
00029 HUS 
sähköposti: petri.hamalainen@hus.fi 
 

4 Yhteystiedot 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

HUS elinluovutuskoordinaattori Kukkamaaria Nurmi, 
kukkamaaria.nurmi@hus.fi, puhelin 050 513 1912 

5 Rekisterin nimi HUS elinluovutussairaaloiden vastuuhenkilöiden henkilörekisteri 
 

6 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpidossa 
elinluovutustoimintaa koskevissa asioissa 

7 Henkilötietojen 
käsittelyn perusta 

HUS elinluovutustoimintaa tarkastaa ja valvoo Fimea, joka tarkastaa 
mm toiminnassa mukana olevat elinluovutustyöryhmien kokoonpanot ja 
niiden toiminnan 
 

8 Rekisterin 
tietosisältö 

Elinluovutustoiminnassa mukana olevan henkilön nimi, ammattiryhmä, 
toimipaikka ja sähköpostiosoite 
 
 

9 Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Jokainen elinluovutussairaala kokoaa työryhmänsä ja sairaalan nimetty 
elinluovutuskoordinaattori toimittaa tiedot HUS 
elinluovutuskoordinaattorille, joka edelleen toimittaa ne valtakunnalliselle 
elinluovuuskoordinaattorille 

10 Henkilötietojen 
vastaanottajaryhmät 

Tietoja käytetään omassa toiminnassa. HUS elinluovutuskoordinaattori, 
joka toimittaa tietoja HUS elinluovutustyöryhmille, pyydettäessä Fimealle 
ja kerran vuodessa valtakunnalliselle elinluovutuskoordinaattorille.  
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11 Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tiedot on toimitettava kerran vuodessa valtakunnalliselle 
elinluovutuskoordinaattorille ja pyydettäessä Fimealle. 
 

12 Tietojen 
säilytysaika 

Tiedot päivitetään kerran vuodessa ja rekisteri on pysyvä. 

13 Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: 

 Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 15 artikla 
o rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista 

tiedoistaan 

 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 

 Oikeus vastustaa käsittelyä (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 
 
Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset 
toimitetaan HUS elinluovutuskoordinaattorille, 
kukkamaaria.nurmi@hus.fi, puhelin 050 513 1912 
 

14 Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Suomen eikä EU-alueen ulkopuolelle 
 
 
 

15 Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

 

A Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot  
 
Rekisteri sijaitsee suojatulla HUStyöasemalla  
 

16 Oikeus tehdä 
valitus 
valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, 
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen 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 
 

 


