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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. REKISTERIN NIMI

OmaOys-palvelu

2. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)

Käyntiosoite
Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Postiosoite
PL 10, 90029 OYS

Puhelinvaihde
(08) 315 2011

3. YHTEYSHENKILÖ

PPSHP tietohallinto heli.anttila(at)ppshp.fi

4. TIETOSUOJAVASTAAVA
5. KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA
KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

PPSHP Tietosuojavastaava, tietosuoja(at)ppshp.fi
08-315 2011 (vaihde)
Henkilötietojen käyttötarkoitus on OmaOys palvelun kautta
hoidettavien sähköisten palvelujen tarjoaminen PPSHP:n asiakkaille. OmaOys-palvelussa voi tallentaa omia henkilötietojaan
sekä muita tietoja.

6. TIETOSISÄLTÖ

OmaOys-palvelussa henkilötietojen käsittely perustuu PohjoisPohjanmaan (PPSHP) sairaanhoitopiirin ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen, joka muodostuu, kun asiakas ottaa
käyttöön OmaOys-palvelun ja samassa yhteydessä antaa erillisen suostumuksen palvelun ja henkilötietojen käytölle.
OmaOys-palveluun voidaan tallentaa seuraavia henkilötietoja:
 Käyttäjän yksilöinti- ja yhteystiedot: henkilötunnus,
etunimi, sukunimi, osoite, kotikunta, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, yhteyshenkilöt
 Suostumus palvelun käyttöön
 Muita käyttäjän antamia suostumuksia
Palvelun tiedot ovat salassa pidettäviä. Palvelun tietoja voidaan siirtää erilliseen potilashallintojärjestelmään.
Palvelun kautta ei synny potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) tarkoittamaa hoitosuhdetta eikä potilastietoja, lukuun ottamatta asiointipalvelua silloin, kun vastaajana
terveydenhuollon ammattihenkilö.

7. TIETOLÄHTEET

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat väestörekisteritiedot,
käyttäjän sekä PPSHP:n potilashallintajärjestelmien antamat
tiedot.

8. TIETOJEN KÄSITTELY JA SUOJAAMINEN

Sähköisen asioinnin järjestelmän käyttö edellyttää asiakkaan
vahvaa tunnistautumista. Tähän käytetään suomi.fi-tunnistautumista, joka on kansalaisille tarkoitettu verkkotunnistusjärjestelmä. Asiakkaat kirjautuvat tietokoneen tai mobiililaitteen selaimella sovellukseen OmaOys-palvelun sivuilla olevan linkin
kautta käyttäen joko pankin antamia henkilökohtaisia tunnuksia, mobiilivarmennetta tai sähköistä henkilökorttia.
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Henkilötietoja palvelussa käsittelee vain käyttäjä itse.
Järjestelmän käyttöä sekä henkilötietojen käsittelyä valvotaan
järjestelmän lokien avulla säännöllisesti. Sovelluksen rekisterit
sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä PPSHP:n palveluntuottajalla. Sähköisen asioinnin käyttäjän ja palvelun välinen
tietoliikenne käyttää salattua yhteyskäytäntöä eli SSL-suojausprotokollaa (https).
9. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI OmaOys-palvelun asiakkaaseen hoitosuhteessa olevat rekisterinpitäjän työntekijät (ks. PPSHP:n potilasrekisterin tietosuojaVASTAANOTTAJARYHMÄT
seloste). Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

10. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA
SÄILYTYSAIKA

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tai viranomaisille, joilla on siihen lakisääteinen oikeus.
Rekisteritietoja säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
ULKOPUOLELLE
Rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
(EU) 2016/679 mukainen oikeus saada tietoa henkilötietojensa
käsittelystä.

Oikeudet kun käsittelyperusteena suositus:
 oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 oikeus saada pääsy tietoihin
 oikeus oikaista tietoja
 oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta
koskeva ilmoitusvelvollisuus
 oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml.
profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan
OmaOys-palvelun käyttäjä voi tehdä halutessaan tietopyynnön.
Ohjeet ja lomakkeet löytyvät PPSHP:n internet-sivulta kohdista
Potilaille ja läheisille/Lomakkeet. Lomakkeet lähetetään osoitteella PPSHP/Arkisto, PL 50, 90029 OYS.
Ellei sairaanhoitopiiri hyväksy oikaisupyyntöäsi, saat asiasta
kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimustasi ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta
tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
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Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.
Valvontaviranomainen
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

13. SELOSTEEN LAATIMISAIKA
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