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Tietosuojaseloste EasyMedi-tilausjärjestelmän sähköisestä rekisteristä
1. Rekisterin nimi

EasyMedi-tilausjärjestelmän sähköinen rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Perusturvakuntayhtymä Akseli
Y-tunnus 2338872-2
Ruutontie 2-4, 21250 Masku
puhelinvaihde: 02 447 7000

3. Rekisteriasioista vastaava
henkilö
(rekisterinpitäjän edustaja)

Linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine
Hallinto, Moisiotie 18, 21270 Nousiainen
p. 044 435 7544
tuija.hassinen-laine@soteakseli.fi

4. Yhteyshenkilöt
rekisteriasioissa

Tietosuojavastaava Marjut Kaarilahti
Maskun terveyskeskus, Ruutontie 2-4, 21250 Masku
p. 044 4355 7739
tietosuojavastaava@soteakseli.fi

5. Organisaation nimittämä
tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Marjut Kaarilahti
Maskun terveyskeskus, Ruutontie 2-4, 21250 Masku
p. 044- 4355 7739
tietosuojavastaava@soteakseli.fi

6. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja käsittelyn
oikeusperuste

EasyMedi on sähköinen, internetissä verkkoselaimella toimiva
tilausjärjestelmä, jolla korvataan ja systematisoidaan apteekkien ja ns.
suurtilausasiakkaiden välinen puhelin-, fax-, sähköposti- yms.,
tilausliikenne. Järjestelmää käyttävät apteekit ja apteekkien asiakkaina
olevat tilausasiakkaat kuten hoitokodit ja kotihoidon yksiköt.
Järjestelmän tietokannan tiedot ovat lääke- ja potilastietoja, joiden sisällön
saantiin on oikeus vain siihen valtuutetuilla henkilöillä ja joiden
rekisterinpitäjä on PTKY Akseli. Tästä voidaan poiketa vain potilaan
suostumuksella.
Apteekki vastaa yhdessä Easymedin kanssa sähköisen tilausjärjestelmän
asiakasrekisterin ja potilaan lääketietojen tai muiden potilaaseen liittyvien
tietojen suojaamisesta.
Järjestelmää käyttävä tilaaja vastaa tilausjärjestelmää käyttäessään PTKY
Akselin tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusten mukaisesti omasta
toiminnastaan, niin ettei potilaan tietosuoja vaarannu.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- henkilön nimi
- henkilötunnus
- lääke- yms. tilaukseen liittyviä tietoja

9.8.2019

30.10.2019

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
artiklat 13 ja 14

8. Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

- Tilaavan yksikön henkilökunnalle, joka hoitaa asiakkaan/potilaan
lääkehoitoa.
- Apteekin henkilökunnalle, joka käsittelee asiakkaan/potilaan
lääketilauksia.

9. Tietojen säilytysajat

Tietojen käsittelyajat on määritelty perusturvakuntayhtymän
arkistonmuodostussuunnitelmassa (AMS).
Lisäksi lainsäädännöstä tulee suoraan velvoitteita säilytysaikoihin, esim.
kirjanpitolaki (1336/1997) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus
potilasasiakirjoista (298/2009).
- tilaavan yksikön henkilökunnan syöttämät tiedot
- apteekin henkilökunnan syöttämät tiedot
- lääkärin kirjaamat lääkemääräykset

10. Henkilötietojen
tietolähteet

11. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: sähköisen järjestelmän lisäksi voidaan paperille
tulostettua aineistoa säilyttää sekä apteekissa, että tilauksia tekevissä
yksiköissä, mapeissa, jotka ovat lukituissa tiloissa. Tätä manuaalista
aineistoa pääsevät käsittelemään vain asianmukaiset valtuudet omaavat
henkilöt.
B. Sähköinen aineisto: järjestelmän käyttäjille luodaan henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja määritellään käyttöoikeudet. EasyMedi vastaa
lokituksesta. Lisäksi jokaisessa järjestelmää käyttävässä yksikössä on
nimettynä vastuuhenkilö, joka valvoo ja ohjaa yksikkönsä osalta
järjestelmän käyttäjiä. Näille henkilöille on määritelty käyttöoikeudet
EasyMedi- tilausjärjestelmään.

12. Tietojen tarkastusoikeus,
EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artikla 15
13. Oikeus tiedon
oikaisemiseen tai
poistamiseen, EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen artiklat
16 ja 17
14. Muut mahdolliset
oikeudet, EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen artikla
77

Apteekki vastaa yhdessä Easymedin kanssa sähköisen tilausjärjestelmän
asiakasrekisterin ja potilaan lääketietojen tai muiden potilaaseen liittyvien
tietojen suojaamisesta. Järjestelmää käyttävä tilaaja vastaa
tilausjärjestelmää käyttäessään PTKY Akselin tietosuoja- ja
tietoturvaohjeistusten mukaisesti omasta toiminnastaan, niin ettei potilaan
tietosuoja vaarannu.
Asiakkaalla/potilaalla on tarkastusoikeus henkilörekisteriin tallennettuihin
tietoihin. Pyyntö tehdään kirjallisena ja osoitetaan: tietosuojavastaava
Marjut Kaarilahti, Ruutontie 2-4, 21250 Masku. p. 044-4357 739
Asiakkaalla/potilaalla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan
virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisena ja osoitetaan:
tietosuojavastaava Marjut Kaarilahti, Ruutontie 2-4, 21250 Masku. p. 0444357 739
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin
pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä on
rekisteröidylle ilmoitettava hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään.

