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TIETOSUOJASELOSTE
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä. Tässä selosteessa kerrotaan
mihin tarkoituksiin ja miten Medikettu Oy (Lääkärikeskus Fenix ) rekisteröidyn henkilön tietoja käyttää.
Rekisterinpitäjä
Medikettu Oy
c/o Lääkärikeskus Fenix
Piispankatu 22
06100 Porvoo
Puh. +358 20 144 15101
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Joonas Tynkkynen +358 20 144 15101, asiakaspalvelu@laakarikeskusfenix.fi
Rekisterin nimi ja käytettävät tietojärjestelmät
Keskitetysti ylläpidetty Medikettu Oy:n ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilasrekisteri,
Dynamic Health
Rekisterin käyttötarkoitus ja keskeiset oikeusperusteet
Rekisterin tietoja käytetään Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi ja potilaan hoidon
suunnitteluun ja toteutukseen.
• Hoitosuunnitelmat ja potilasasiakirjat
• Hoidon seuranta ja laadunvalvonta
• Hoidon ja tutkimusten laskutus
Rekisterinpitäjää ohjaa keskeinen lainsäädäntö: EU:n tietosuoja-asetus (679/2016), Tietosuojalaki
(1050/2018) ja Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999). Lisäksi
terveydenhuollon lainsäädäntö siltä osin kuin ne sisältävät ohjeita tai määräyksiä henkilötietojen
käsittelyssä.
Rekisteriin tietosisältö
Potilaan yksilöinti ja yhteystiedot:
• nimi
• henkilötunnus
• osoite
• postitoimipaikka
• sähköposti
• puhelin koti/työ
Neuvontaa, hoitoa ja tutkimusta koskevat tiedot:
• terveys- ja työterveystiedot
• potilaskertomukset
• Todistukset ja lausunnot
• Tutkimustiedot
• Hoidon maksajaa ja maksun määräytymistä koskevat tiedot.
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Henkilötietojen kerääminen ja tietolähteet
Tiedot kerätään ja tallennetaan asiakassuhteen perustamisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana
rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja tarvittaessa lain puitteissa viranomaisten pitämistä rekistereistä.
Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen käyttöoikeudet
Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että rekisteriä saavat käyttää, käsitellä ja tehdä muutoksia vain ne henkilöt,
joilla on oikeutus rekisteröidyn hoitosuhteeseen ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja
vastuunsa edellyttävät. Käyttöoikeudet on rajattu aineiston sisällön perusteella ja käyttäjät pääsevät vain
niihin tietoihin, joihin heille on myönnetty käyttöoikeus.
Henkilötietojen käsittelyn kesto
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä tietoja niin kauan kuin se tietojen käyttötarkoituksen vuoksi on
tarpeellista ja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti.
Tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin
luovuttaa Suomen viranomaisille lakiin perustuvien tiedustelujen takia ja tilintarkastajille.
Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. EU Tietosuojaasetuksen V LUKU, artiklat 44 ja 45, perusteella sellaisten henkilötietojen siirto, joita käsitellään tai joita
on tarkoitus käsitellä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle siirtämisen jälkeen, toteutetaan
vain, jos rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä noudattavat tässä luvussa vahvistettuja edellytyksiä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietojenkäsittelijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
A. Manuaalinen aineisto
Aineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa sekä arkistoidaan arkistolain ja –asetuksen mukaisesti
potilaskohtaisiin kansioihin. Erikseen säilytetään ja arkistoidaan Potilas- ja Kanta-suostumukset.
B. Tietojärjestelmään tallennettavat tiedot
Käyttöoikeudet on rajattu aineiston sisällön perusteella. Käyttäjät pääsevät käsiksi vain niihin tietoihin,
joihin heille on myönnetty käyttöoikeudet. Lähiverkko on suojattu palomuurilla, jossa on asennettuna
suodatusasetukset ja palomuurin virustorjuntaohjelmisto. Laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja
varmistettu tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Verkkolaitteet, jotka sijaitsevat lukitussa
kytkentäkaapissa on varmistettu UPS-varavirtalaitteella. Tietokoneet on varustettu jatkuvasti
päivittyvillä virustorjuntaohjelmistoilla. Tietokoneiden tietoturva varmistetaan säännöllisesti
toteutettavilla tietoturva- ja ylläpitopalvelulla.
Rekisterin tiedot varmistetaan jatkuvalla ja säännöllisellä varmistuspalvelulla.
Tietojärjestelmän
sovellusohjelmistoilla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä käyttäjäkohtaisilla
käyttöoikeusmäärityksillä ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Järjestelmän
käyttäjäsalasanat vaihdetaan määräajoin. Työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan.
Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen avulla.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavat oikeudet:
• Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
• Henkilötietojen oikaisu tai poisto tai käsittelyn rajoitus
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• Vastustamisoikeus.
Medikettu Oy c/o Lääkärikeskus Fenix ei toteuta henkilökohtaista kohdennettua markkinointia
rekisteröidyille.
Rekisteröidyn henkilön pyyntöihin vastaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilö. Pyynnön vastaanottaminen
edellyttää henkilöllisyyden todentamista, jotta voidaan varmistua siitä, että pyynnön esittäjä on sama
henkilö kuin rekisteröity. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti toimittamalla se asiakaspalvelun sähköpostiin tai
kirjeellä Medikettu Oy c/o Lääkärikeskus Fenix, Piispankatu 22, 06100 Porvoo. Pyynnön voi myös itse
tuoda Lääkärikeskukseen.
Kotisivujen evästeet
Evästeet (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto.
Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla voidaan kerätä muun
muassa seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä ja ajankohta. Evästeet keräävät
anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä
koskevaksi. Jos et salli evästeiden käyttöä, voit edelleen käyttää verkkosivustoamme, mutta kaikki
toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

