Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

28.2.2018

Nimi (y-tunnus)

KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus
Osoite

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p.0400 929 220(ma-pe klo 8.00-15.30),fax(02)487 1101,erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
Nimi

2
Tietosuojavastaava Antti Kinnari
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 040 6826766 antti.kinnari@kto-vs.fi
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa ky:n toimialaan liittyvää lakisääteistä
Henkilötietojen käsittelyn tehtävää:
tarkoitus
Laki kehitysvammaisen erityishuollosta (519/1977)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)
Rekisterin tarkoituksena on yksilöidä asiakkaat ja dokumentoida heidän tarvitsemansa
palveluiden tarve ja niiden saanti. Käsittelyn tarkoituksena on myös laskuttaa toteutuneet
palvelut kunta- ja asiakaslaskutuksena sekä tilastoida palvelujen käyttöä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, kotikunta,
osoite, puhelinnumero. (Henkilötietolaki 12§ ja 13§)
Rekisteri sisältää myös vanhempien, edunvalvojien/muiden huoltajien yhteystiedot: nimi,
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakas itse, huoltaja, edunvalvoja tai toinen viranomainen.
Asiakkaan tai hänen edustajansa suostumuksella voidaan myös pyytää muilta
terveydenhuollon/ sairaanhoidon / sosiaalihuollon yksiköiltä sekä muilta asiakkaalle
palveluja antavilta tahoilta.

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle luovutetaan tiedot päättyneistä hoitojaksoista ja
Tietojen
säännönmu- asiakaslaskenta laitos- ja asumispalveluiden asiakkaista 31.12. vuosittain.
kaiset luovu- Tiedot luovutetaan joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä sähköisinä tiedostoina
tukset

suoraan järjestelmästä järjestelmään. (Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 409/2001)

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

A Manuaalinen aineisto

Huoltokertomusten paperitallenteet säilytetään erillisessä arkistossa tai siinä
kuntayhtymän yksikössä, jossa asiakas saa kuntoutus-/asumispalvelua.
Huoltokertomuksia käsittelevät vain henkilöt, jotka osallistuvat kunkin asiakkaan
palveluiden suunnitteluun tai tuottamiseen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietojärjestelmä Mediatria käyttävät hoito-, ohjaus- ja koulutushenkilökunta,
erityistyöntekijät sekä asiakastiedoista-, hallinnosta- ja laskennasta vastaavat
osastosihteerit/ työntekijät.

10
Tarkastusoikeus

Käyttöoikeudet on rajattu käyttäjäryhmittäin, jotka on muodostettu tehtävänmukaisesti.
Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanalla, jolloin
asiakastietojen käsittelystä jää käyttäjäkohtaiset tiedot asiakastasolla ohjelman
lokitietoihin.
Asiakkaalla tai asiakkaan laillisella edustajalla (huoltaja tai laajennettu edunvalvoja) on
oikeus tarkastaa asiakasrekisteritietonsa (HetiL 26 §). Tarkastuspyyntö esitetään
Asiakastietojen
käsittelyä
valvotaanluona
kuntayhtymän
hallituksen
vahvistamien
ohjeiden
henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän
tai kirjallisella
Rekisteritietojen
tarkastuspyyntö
mukaisesti.
-lomakkeella. Rekisteritietojen tarkastuslomakkeen voi tulostaa www.tietosuoja.fi
sivustolta. Pyyntöä ei voi tehdä valtakirjalla.

Tiedon korjaaminen,
29 §:
Tarkastus
toteutetaanhenkilötietolaki
viivytyksettä. Rekisteritietojen
tarkastajan henkilöllisyys
Rekisterinpitäjän
on
ilman
aiheetonta
viivytystä oma-aloitteisesti
tai tiedot
rekisteröidyn
tarkastetaan ennen tietojen tarkastamista.Terveydentilaa
koskevat
antaa lääkäri tai
vaatimuksesta
oikaistava,
poistettava
tai
täydennettävä
rekisterissä
oleva,
käsittelyn
muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Lääkärin luvalla tiedot voi antaa kopioina
tai
tarkoituksen
kannalta
virheellinen,
tarpeeton,
puutteellinen
tai
vanhentunut
henkilötieto.
tulosteina.
Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona taikka
www.tietosuoja.fi-sivuilta
Rekisteritietojen
korjaamisvaatimus
-lomakkeella.
Tarkastusoikeus
voidaan tulostettavalla
evätä ainoastaan
poikkeustapauksessa.
Epäämisperusteena
voi
12
Mikäli
rekisterinpitäjä
kieltäytyy
korjaamasta
tietoja,
kieltäytymisestä
tulee
antaa
kirjallinen
Muut henki- olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan
lötietojen
ilmoitus, jossa
on mainittava
joiden
vuoksi
vaatimusta
ole§).hyväksytty.
terveydelle
tai hoidolle
taikka syyt,
jonkun
muun
oikeuksille
(HetiLei27
Mikäli rekisterinpitäjä
11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

kieltäytyy antamasta tietoja, tulee siitä antaa kirjallinen kieltäytymistoilmoitus
Rekisteröity
saattaa
asian tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi
esimerkiksi www.
(HetiL
28 §), voi
jossa
on mainittava
myös kieltäytymisen
syy.
tietosuoja.fi -sivuilat tulostettavalla Pyyntö tietojen korjaamista koskevan määräyksen
antamiseksi voi
-lomakkeella,
osoite
Tietosuojavaltuutetun
toimisto, PL
315, 00181 Helsinki.
Rekisteröity
saattaa asian
tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi
esimerkiksi
Tulosta
www.tietosuoja.fi -sivulta tulostettavalla Pyyntö tarkastusoikeutta koskevan määräyksen
antamiseksi -lomakkeella osoitteella Tietosuojavaltuutetun

