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Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679) artiklat 12 - 20.
1a
Rekisterinpitäjä

Nimi
Terveyslautakunta

2
Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja
tietosuojavastaava

Osoite
Välskärintie 2 C, PL 20, 23501 Uusikaupunki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. (02) 845 151 e-mail: uusikaupunki@uusikaupunki.fi
Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Osastonhoitaja Markku Niemi
Välskärintie 2 A, 23500 Uusikaupunki
Puh. 040 193 5314, markku.niemi@uusikaupunki.fi
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot:
Henna Honkanen
PL 20, 23501 Uusikaupunki
puh. 040 843 5199, tietosuojavastaava@uusikaupunki.fi

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
käsittelyn oikeusperusta

5
Rekisterin tietosisältö

TUVA-rekisteri

TUVATAR–sovelluksen toimii TUVA- tiedon tallennus ja raportointivälineenä. Sovelluksen avulla lasketaan asiakkaan TUVA-indeksi ja kerätään asiakasta koskevat
TUVA-tiedot yhteen valtakunnalliseen tietokantaan.
Rekisteriin kertynyttä tietoa voidaan käyttää:
1. yksittäisen asiakkaan hoidon- ja palvelujen suunnittelussa asiakkaan luvalla
2. rekisterinpitäjän toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja johtamisessa ilman asiakkaan yksilöintitietoja
3. tilasto- ja tutkimustarkoituksessa ilman asiakkaan yksilöintitietoja
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

rekisteröidyn nimi
henkilötunnus
kotikunta
ikä
sukupuoli
paikka, jossa arviointi tehdään sekä TUVA indeksin laskemiseen tarvittavat, asiakkaan päivittäisten toimintojen ja niissä tarvittavien taitojen arviointitiedot.

Asiakkaan yksilöivät tiedot säilytetään salattuna ja erillään muusta tietosisällöstä.
6
Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
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Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
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TUVA-tietoja (ml. henkilötunnus) tallennetaan säännönmukaisesti FCG:n ylläpitämään tietokantaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa. Tietoja käsitellään ilman
henkilön yksilöintiä koskevia tietoja.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8
Tietojen säilytysajat
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella.

A Manuaalinen aineisto
B Sähköisesti talletetut tiedot
Vain tehtävään määrätyllä henkilökunnalla on oikeus käyttää TUVATAR-sovellusta.
Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sovellukseen.
TUVATAR-sovellus pitää lokia, jonka avulla voidaan valvoa käyttöä.
TUVA-tiedot tallennetaan tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. TUVA-tietojen tallennus tapahtuu SSL-suojattuja yhteyksiä
käyttäen. Tietokanta sijaitsee vuokratulla palvelimella. Palvelinpalveluita vuokrattaessa on huolehdittu siitä, että palvelimet sijaitsevat fyysisesti turvallisessa konesalissa, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kulunvalvontajärjestelmiin, hälytysjärjestelmiin sekä ympärivuorokautiseen valvontaan. Palveluun sisältyy myös tietojen
säännöllinen varmuuskopiointi.

10
Tietojen tarkastus-,
oikaisu- ja poistamisoikeus (EU:n
yleisen tietosuojaasetuksen artiklat
15 - 17)

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava,
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja,
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkäsittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kunnan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla
varmennetussa asiakirjassa.
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa
kaupungin internet-sivuilta: http://www.uusikaupunki.fi/rekisteriselosteet
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kaupunginvirastolla.
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Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta, rekisterinpitäjän on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
11
Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät oikeudet
12
Sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn
automaattista päätöksentekoa, kuten
profilointia?
13
Muut henkilötietojen käsittelyyn
liittyvät asiat

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko:
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset
— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea
Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

14
Rekisteröidyn valitusoikeus (EU:n
yleisen tietosuojaasetuksen artikla
77)
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

