Tietosuojaseloste

1(3)

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679),
artiklat 13 ja 14
8.9.2022

Henkilörekisterin tiedot
1

Rekisterin nimi
BCB-potilasrekisteri

2

Henkilötietojen käsittely tarkoitus
Potilaiden hoidon ja hoidon laadun seuranta

3

Rekisterinpitäjä
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Y-tunnus 0818235-5.

4

Rekisteristä vastaava viranhaltija: tehtävänimike ja yhteystiedot
Yl Heli Eronen, heli.eronen@khshp.fi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Ahvenistontie 20
13530 Hämeenlinna
Puhelin 03 6291 (vaihde)
https://www.khshp.fi/yhteydet/
5

Rekisterin yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
Päivi Vähämäki, p. 03-6291

6

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Ei x
Kyllä
Jos käsittelyä on ulkoistettu, kuvataan mitä.

7

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
x Suostumus
x Sopimus

x Lakisääteinen velvoite
Toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Keskeisimmät lait ovat:
Lisätiedot alla 1.

Elintärkeiden etujen suojaaminen
x Yleinen etu / julkisen vallan käyttö
Mikä?
Lisätiedot alla 2.

x Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri.
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Rekisterin on julkishallinnon vapaaehtoisen toiminnan rekisteri.
Oikeutettu etu (ei sovelleta viranomaistoiminnassa)
Rekisterin tietoja käytetään profilointiin tai automatisoituihin yksittäispäätöksiin
Ei x
Kyllä . Jos kyllä, mihin?

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja henkilötietojen luovutus
8

Rekisterissä olevat henkilötiedot
Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Lisätiedot alla 3.

Rekisteröityjen yksilöinti- ja yhteystiedot
Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, muu yhteystieto. Sähköpostiosoite, asiointikieli, UDI-tunniste III implantoitavien
laitteista, alaikäisen potilaan huoltajat ja heidän yhteystietonsa, muu laillinen edustaja ja hänen yhteystietonsa, potilaan nimeämä
yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa, potilasmaksun käsittelyyn tarvittavia tietoja, kuten kotikunta

Erityiset henkilötietoryhmät
Hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tiedot. Potilaskertomus- ja muut potilasasiakirjatiedot, lähete-,
jono-, ajanvaraus-, käynti- ja hoitojaksotiedot, laboratoriotutkimusten, kuvantamistutkimusten ja muut tutkimustiedot,
tutkimuksen ja hoidon kannalta välttämättömät toimenpide-, hoito-, terveydentila ja lääkitystiedot, todistukset ja lausunnot,
riskitiedot, hoitoa koskevat laskutustiedot, potilastietojen luovuttamista koskevat suostumukset ja kiellot sekä hoitotahto, tiedot
potilastietojen luovuttamisesta ja luovuttamisen perusteista

9

Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa
Ei x
Kyllä

10 Rekisterin tietolähteet
Potilas/asiakas itse tai hänen huoltajansa/edunvalvojansa, Väestörekisterikeskus.Suoritetut tutkimukset ja toimenpiteet: lähettävä
terveydenhuollon toimintayksikkö, ammatinharjoittaja tai potilaan/asiakkaan suostumuksella tai erityisellä lain säännöksellä muu
hoitolaitos, sosiaalihuollon toimintayksikkö, terveydenhuollon ammatinharjoittaja, virasto tai vakuutusyhtiö

11 Tietojen suojaamisen periaatteet
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmilla ja tietoturva-ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Sopimuskumppanit hyväksyvät tietosuojasopimuksen ja käsittelijät salassapitoa koskevan sitoumuksen.
12 Rekisterissä olevien henkilötietojen säännönmukainen luovutus
Ei
Kyllä x
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
Tietojärjestelmien ja lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Huoltoyhteydet ovat rajoitettuja ja sallittuja vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille

Tietosuojaseloste

3(3)

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679),
artiklat 13 ja 14
8.9.2022
13 Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille (EU:n tai Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle)
Ei
Tietojärjestelmien ja lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua EU:n tai
Kyllä x
ETA:n ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat rajoitettuja ja sallittuja vain palvelin- ja
Tietoja luovutetaan:
järjestelmätoimittajille
14 Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen
Henkilötietoja säilytetään ja hävitetään sairaanhoitopiirin tiedonohjaussuunnitelmien ja lainsäädännön mukaisesti.
15 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin verkkosivuilta, www.khshp.fi>Hallinto>Tietosuoja>Rekisteröidyn oikeudet
Lisätiedot 1: Terveydenhuoltolaki (1326/2010), Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), Mielenterveyslaki
(1116/1990), Kansanterveyslaki (66/1972), Tartuntatautilaki (1227/2016), Sosiaali- ja
terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021), Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007),
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (734/1992), Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999), Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta
käytöstä (552/2019), Potilasvakuutuslaki (948/2019), EU-asetus lääkinnällisistä laitteista (2017/745),
EU-asetus in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (2017/746), EU-asetus
yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja elpymistodistusten (digitaalinen vihreä todistus) myöntämisestä
(2021/953), EU-asetus digitaalisten vihreiden todistusten myöntämisestä EU-maissa laillisesti
oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille (2021/954), Tietosuojaseloste 3(5),
Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679) artiklat 13 ja
14 8.4.2022, STM:n asetus potilaan hoidon seurantaa varten potilaalle annettavien todistusten
liittämisestä kansalaisen käyttöliittymään (416/2021), Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista
covid-19-rokotuksista (1105/2020), Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), EU
tietosuoja-asetus 2016/679 6 artiklan kohdat 1 c) ja e) ja 9 artiklan kohta 1 h), Tietosuojalaki
(1050/2018), Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), Tiedonhallintalaki (906/2019),
Arkistolaki (831/1994)
Lisätiedot 2. Potilastietoja voidaan luovuttaa yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen.
Tietoja voidaan käyttää myös kansanterveyden edistämiseen, terveydenhuollon kansallisiin
laaturekistereihin, korkealaatuisen terveydenhuollon varmistamiseen tai lääkinnällisten laitteiden
laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseen. Tietojen käytöstä yleisen edun tai julkisen vallan
toteuttamiseen on säädetty laissa
Lisätiedot 3. Potilasrekisteriin tallennetaan tietoja potilaista, heidän palvelutapahtumistaan ja niihin
liittyvät sairauden ja hoidon kulkua koskevat potilaskertomusmerkinnät, tutkimustilaukset,
tutkimustulokset sekä niihin liittyvät tallenteet. Potilasrekisteriin kuuluu myös muista
terveydenhuollon toimintayksiköistä saadut hoidon kannalta välttämättömät tiedot.

