Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.10.2018

Nimi (y-tunnus)

Espoon kaupunki
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi

2
Tarja Kiesi
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Ankkurisaarentie 4-6, 02160 Espoo
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050 569 2873, toiminnanjohtaja@kanervakoti.fi
3
Rekisterin
nimi

Asumis- ja hoivapalvelujen rekisterit

4
Asumis- ja hoivapalvelujen järjestäminen sekä RAI- sekä hoitoilmoitustietojen
Henkilötietojen käsittelyn ilmoittaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle voimassa olevien lakien ja asetusten
tarkoitus
mukaan.

5
Rekisterin
tietosisältö

Asukkaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
- nimi, henkilötunnus, yhteyshenkilöt/lähiomaiset (nimi, puhelinnumero, osoite,
sähköpostiosoite), elämänkaari
Asukkaan tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot:
- asukkaan hoitamiseen liittyvät hoito- ja tutkimustiedot ja lausunnot, kuolin pvm ja aika
Asukkaan Ara-kelpoisuutta varten kerättävät tiedot:
- nimi, henkilötunnus, osoite, asukkaan tulo- ja varallisuustiedot

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

- asukas tai hänen laillinen edustajansa (edunvalvoja)
- asukkaan tai edunvalvojan suostumuksella omaiset

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta, paitsi mitä Kanervakoti ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tietojen
säännönmu- (myöhemmin THL) ovat sopineet RAI-tietojen luovutuksesta THL:n omaan käyttöön ns.
kaiset luovu- perusaineistoa tutkimustarkoituksiin. THL:ssä tunnistellista tietoa käsittelevät ovat
tukset

velvollisia pitämään tiedot salassa. THL ei myöskään luovuta henkilötietoja kolmansille
osapuolille.

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietojen säilyttämistä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjaa Kanervakodin
laatukäsikirjan toimintaohje. Asukkaiden palvelun järjestämiseen ja hoidon toteuttamiseen
liittyvät tarpeelliset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa/kaapeissa ja niiden käyttöä
valvotaan. Asukkaan poistuttua Kanervakodista tiedot arkistoidaan
arkistointilainsäädännön mukaan. Tiedot on säädetty salassapidettäviksi.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköistä tietojen säilyttämistä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjaa
laatukäsikirjan toimintaohje. Atk-laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.
RAISoft ja Seniori -ohjelman käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin.
Käyttöoikeuden myönnetään tehtäväkohtaisesti ja ne ovat voimassa työsuhteen keston
ajan.
10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö osoitetaan
toiminnanjohtajalle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Asukas tai tai hänen laillinen edustajana voi vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista
toiminnanjohtajalta.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Toimintaan ei sisälly muuta henkilötietojen käsittelyä.

Tulosta

