Informointi uutiskirjeen rekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

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

Nimi:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Osoite:

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
Kirjaamon käyntiosoite:

Ruosilantie 16 B 1. krs, 00390 Helsinki
2. Rekisterin
vastuuhenkilö
3. Tietosuojavastaava

HUSin viestintäjohtaja
Petri Hämäläinen
Kehittämispäällikkö
PL 440 00029 HUS
petri.hamalainen@hus.fi

4. Rekisterin
yhteyshenkilö

Paavo Holi
Viestintäpäällikkö
viestinta@hus.fi

5. Rekisterin nimi

HUSin uutiskirjeiden jakelurekisteri

6. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeellä tapahtuva tiedottaminen HUSin toiminnasta asiakkaille ja
sidosryhmille.

7. Henkilötietojen
käsittelyn perusta

Edellä kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu mm. seuraaviin
säädöksiin:
· EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat
· Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
· Kuntalaki 10.4.2015/410
· Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä
tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030

8. Rekisterin
tietosisältö
9. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat tiedot tai osan niistä: nimi,
ammattinimike, työnantaja, sähköpostiosoite, IP-osoite.
Rekisteritiedot saadaan uutiskirjeiden tilaajilta, suoraan asiakkailta
heidän omalla suostumuksellaan tai julkisista lähteistä kuten
organisaatoiden verkkosivuilta.

10. Henkilötietojen
vastaanottajaryhmät
11. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Ei ole.
Tietoja ei luovuta eteenpäin ilman rekisteröidyn suostumusta.

12. Tietojen
säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan,
ellei asiakas halua jatkaa niiden säilyttämistä.

13. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, oikaista tai poistaa tiedot sekä
oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään. Vapaamuotoisen kirjallisen
hakemuksen tietojen tarkastamisesta, oikaisemisesta tai poistamisesta
voi tehdä joko rekisterin yhteyhenkilöillle tai HUSin keskuskirjaamoon.
Kirjallinen vaatimus tietojen siirtämisestä tulee aina lähettää HUSin
keskuskirjastoon ja se käsitellään aina tapauskohtaisesti.

14. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
15. Rekisterin
suojauksen periaatteet
ja tietojen käsittelijät

Ei siirretä.
A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.
B Tietojärjestelmillä käsiteltävät tiedot

Uutiskirjeen asiakasrekisteri säilytetään EU:n alueella uutiskirjeen
julkaisujärjestelmän ylläpitäjän, Creamailer Oy:n käyttämillä palvelimilla,
jotka täyttävät Viestintäviraston tärkeysluokan 1 vaatimukset. Palvelimet
on suojattu palomuureilla ja muilla uusimman teknologian menetelmillä.
Asiakasrekisterin tietoja voivat käsitellä vain valtuutetut henkilöt, joilla on
käyttäjätunnus ja salasana.
C Tietojen käsittelijät

HUSin viestintä ja uutiskirjeitä ylläpitävät HUSin työntekijät. Creamailer
Oy palvelun ylläpitäjänä.
16. Oikeus tehdä
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle,
valitus
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa
valvontaviranomaiselle 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

