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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi rekisteröidyn
oikeuksista

Rekisterin/palvelun nimi: MEDINET -palvelu
Tiedonanto laadittu (pvm): 25.5.2018
1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

3. Tietosuojavastaavat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste
6. Rekisterin tietosisältö

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
puh. 013 3300 (vaihde)
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja
Antti Turunen
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
013 330 4508
tietosuoja-asiantuntija Mirja Vilpponen, p. 013 330 8269
tietosuoja-asiantuntija Maarit Riikonen, p. 013 330 8260
M-talo 3 krs.
Tikkamäentie 16
80100 Joensuu
Siun soten sähköinen terveysasiointi ja omahoito
Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 c-kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi) ja 9 artiklan 2 h-kohta (terveydenhuollon
suorittamiseksi)
- asiakkaan perustiedot: nimi, henkilötunnus, osoite- ja
puhelinyhteystiedot
- Mediatrista päivittyneet henkilön terveystiedot
- asiakkaan itse ylläpitämät terveystaltiotiedot, kuten verenpaine,
verensokeri ym. mittaustulokset sekä reseptilääkkeet.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Medinetin tiedot päivittyvät säännöllisesti maakunnan alueellisesta
potilastietojärjestelmästä. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus itse
ylläpitää mittaustuloksiaan terveystaltion kautta.

8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät

Tietoja käsitellään Medinet -järjestelmällä

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä
ohjataan Siun soten Tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti sekä
tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja käyttäjätunnukset
ovat henkilökohtaisia. Medinet tietojen käsittelystä muodostuu oma
käyttäjälokinsa, jota valvotaan säännöllisesti.
Ohjelmaan tunnistautuminen edellyttää käyttäjäkohtaista vahvaa
tunnistautumista (TUPAS).
Siun soten laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidosta huolehtii PohjoisKarjalan Tietotekniikkakeskus Oy, joka vastaa myös tältä osin
tietoturvan toteutumisesta.
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10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Tietoja luovutetaan ainoastaan silloin, kun tiedon luovuttamisessa on
laissa erikseen säädetty.
Ottamalla Medinet-palvelun käyttöön asiakas antaa suostumuksensa
siihen, että hoitovastuussa oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden
ammattilainen voi katsoa asiakkaan Medinet-tilillä olevia
mittaustuloksia hoidon seuraamiseksi.
Tietojen luovutukseen Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin tarvitaan
asiakkaan suostumus. Lisäksi tulee varmistaa tietosuojan riittävä taso
sen maan osalta, johon tietoja siirretään.

13. Henkilötietojen säilytysaika

Tietojen säilytysajat määräytyvät Siun soten asiakirjahallinnon
Tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti

14. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Asiakas voi tarkistaa tiedot Medinet-palvelun kautta .
Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17 artikla)
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai väärien
tietojen poistamista.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon,
mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on
rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Ohjeet oikeuksien toteuttamiseen löytyvät Siun soten internetsivulta
osoitteesta http://www.siunsote.fi/asiakas-ja-potilastiedot
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