TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.08.2014

Nimi

Suomen Geenitaltio
Y-tunnus: 2544609-2
Osoite

Tykistökatu 4 B
20520 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Kotisivut: www.geenitaltio.fi
Sähköposti: asiakaspalvelu@geenitaltio.fi
Nimi
2
Oskari Huiskala
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Tykistökatu 4 B
koskevissa 20520 Turku
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti: oskari.huiskala@abomics.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Geenitaltio

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot:
- henkilötunnus
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- ikä, sukupuoli
- rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
- palvelun toteuttaminen (potilaskohtaisen tietovaraston ylläpito geenitestien tuloksista ja niiden
soveltamisesta potilashoitoon),
- asiakastapahtumien varmentaminen,
- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
- markkinointi,
- analysointi ja tilastointi sekä
- muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Geenitestien tulokset:
- testin tunnus, nimi, tekijä ja päivämäärä
- kohdennetun testin perusteella selvitetty valittujen geenikohtien genotyyppi ja fenotyyppi
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
6
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
- geenitestin tehneen laboratorion ilmoittamana,
- evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä
- VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja
julkisista rekistereistä.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
- geenitestin tehneelle laboratoriolle sekä
- potilaan suostumuksella terveydenhuollon toimipisteisiin Suomessa, joissa niitä voidaan hyödyntää
potilashoidossa ja lääkemääräysten teossa.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän tietojärjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vai ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja
salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on
suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla vastaavilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta
koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1 mainittuun
osoitteeseen.

11
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle
Oikeus vaatia rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse tai
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

