Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

01.11.2017

Nimi

E-Lääkäri 247 OY 2824635-2
Osoite

PL 1, 40530, Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

myynti@eLaakari.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Martin Veski
lö rekisteriä Osoite
koskevissa PL 1, 40530, Jyväskylä
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Myynti@eLaakari.fi
3
Rekisterin
nimi

www.eLääkäri.fi potilasasiakirja- ja asiakasrekisteri

4
Rekisteri on perustettu ensisijaisesti hoitotyössä syntyneiden potilasasiakirjojen
Henkilötietojen käsittelyn säilyttämiseksi ja www.eLääkäri.fi sivulla asioivien potilaiden palvelemiseksi. Rekisterissa
tarkoitus
olevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on eLääkäri.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen

sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja
voidaan käyttää eLääkäri.fi:n toiminnnan kehittämiseen, tilastoillisiin tarkoituksiin ja
henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluisssamme.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterissa
olevia henkilötietoja voidaan käyttää eLääkäri.fi:n kohdistetussa mainonnassa palaville
asiakkaille. Rekisterissa olevia tietoja ei luovuteta ilman potilaan suostumusta kolmannille
osapuolille.
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Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri koostuu potilasasiakirjarekisteristä, asiakasrekisteristä. Potilasasiakirjarekisteriin
tallennetaan sairaskertomusmerkinnöt ja potilaiden henkilötiedot (nimi, sotu, lähiosoite ja
muut yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös
työnantajan tiedot ja joissakin tapauksissa huoltajan ja lähiomaisten tiedot).
Asiakasrekisteriin tallennetaan potilaiden henkilötiedot (nimi, sotu, lähiosoite ja muut
yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös työnantajan
tiedot ja joissakin tapauksissa huoltajan ja lähiomaisten tiedot).
Edellä mainitun lisäksi rekisteri sisältää myös chat-lokit, jotka syntyvät eLääkäri
ammattihenkilön ja asikkaan välisen keskustelun yhteydessä.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan kultakin potilaalta itseltään.
Potilaan luvalla myös :
-eLääkäri.fi-palvelun välittäjiltä ja muista palveluyksiköistä(esim laboratoriopalvelun
tuottajalta),
-Kanta-arkistosta ja
-Reseptikeskuksesta.
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Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista
Tietojen
säännönmu- (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä
kaiset luovu- on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun
tukset

tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella taikka mikäli
asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä
arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen
edustajansa suostumuksella. Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää potilaan
suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.
Potilaan henkilötietoja ei luovuteta ilman lupaa kolmansille osapuolille.
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Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman
to EU:n tai
asiakkaan suostumusta.
ETA:n ulkopuolelle
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoja ei säilytetä manuaalisena
aineistona.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla:
tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanalla sekä potilastietojen
käyttöä valvotaan (lokitiedostot). Pääsyy tietoihin on vaan niillä henkilöillä, joilla on oikeus
käyttää rekisteriä.
Chat-lokit hävitetään muutaman kuukauden välein, niistä tehtyt koosteet tallennetaan
kuitenkin eLääkärin potilastietojärjestelmään ja valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Tulosta

