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TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

3. Rekisterin nimi

Nimi: Mediracer Oy
Osoite: Rantakatu 4, 90100 Oulu
Muut yhteystiedot: puh. +358458992626, info@mediracer.com
Nimi: Lassi Laitinen
Puhelin: +358 400 148 881
Sähköposti: lassi.laitinen@mediracer.com
Mediracer Service Center (MSC) ja CRM

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kliinisen neurofysiologian lausunnon toimittaminen, tiedotus
toiminnasta, tilaukset sekä laskutus.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Oikeusperusteet tietojen käsittelyyn:
• Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliset asiakkuussuhteet
• Käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa tai
työterveydenhuoltoa varten.
5. Rekisterin tietosisältö

Asiakashallinnan rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset
henkilötiedot asiakkaista:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero (vain työ)
Lausuntapalvelun tilausrekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset
tiedot:
• Potilaan nimi
• Potilaan tunnus
• Tilaajan nimi ja organisaatio
Lausuntapalvelun potilastietorekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn
mukaiset tiedot:
• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika
• Potilaan tunnus
• Sukupuoli
• Pituus
• Paino
• Kätisyys
• Diabeteksen tila
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6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tiedon säilytysaika

8. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

9. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
10. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Erityistapauksissa lausuntapalveluun lähtevään potilastietoon kirjataan
myös muita potilaan terveydentilaan liittyviä tietoja, jotka vaikuttavat tai
ajatellaan vaikuttavan kliiniseen diagnoosiin.
Rekisteri koostetaan MSC käyttäjien ja asiakkaiden yhteydenpidosta
muodostuneista yhteystiedoista. Potilastietorekisteri koostuu asiakkaiden
lähettämistä potilastiedoista.
Asiakastietoja säilytetään voimassa olevien sopimusten mukaisesti ja
poistetaan vain sopimusten päättyessä tai asiakkaan eri tahdosta.
Potilastiedon rekisterissä tiedon säilytysaika on 6kk, ellei asiakkaan
kanssa toisin sovita.
Henkilötietojen käsittelijä ei luovuta asiakkaiden tai potilaiden
henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja voivat käsitellä
Rekisterinpitäjän lisäksi tytäryhtiöt ja alihankkijat. Kaikki tietojen
käsittelijät on mainittu tässä tietosuojaselosteessa. Anonyymiä
potilastietoa voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin.
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Potilastietorekisterin tiedot ovat saatavilla vain sen lähettäneelle
organisaatiolle kohdemaassa EU:n sisä- tai ulkopuolella.
A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa
B. ATK käsiteltävät tiedot

11. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötieto- ja potilasrekisteri säilytetään Planeetta Oy:n tarjoamalla
palvelimella ja palvelin on suojattu sekä teknisin että fyysisin
toimenpitein. Rekisteritietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla
on käyttäjätunnus ja salasana ensimmäisen ja toisen asteen
varmennuksiin. Rekisterin tiedot ovat suojattuna salauksella.
A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan
kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia
rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.
Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
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D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se
tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada
siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on
teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei
sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
12. Tietoja käsittelevät tahot

Mediracer Oy, Mediracer UK Ltd., Netproce Oy ja ProWellness Health
Solutions Oy

