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TIETOSUOJASELOSTE    Laatimispvm: 10.12.18 
     
Selosteessa ovat rekisteriselosteen tiedot ja rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä. 

 

1.   APTEEKKI 
 
Nimi   Uudenkaupungin Uusi apteekki   
Katuosoite Vakka-Suomenkatu 18  
Postitoimipaikka 23500 Uusikaupunki  
 

2.   YHTEYSHENKILÖT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
 
Nimi: Tuula Kiiskinen  Nimi: Juha Jussila 
Tehtävä: apteekkari  Tehtävä: tietosuojavastaava, proviisori 
Puhelin (02) 8426 100                                 Puhelin (02) 8426 100 
 

3.  REKISTERIN NIMI  
 
Uudenkaupungin Uuden apteekin asiakasrekisteri.  
 

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

 

Asiakasrekisterin tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan asiointia (mm. palvelukotien 
asiakkaat). Lisäksi se parantaa lääkitysturvallisuutta: asiakkaan yhteystiedot ovat tarvittaessa nope-
asti saatavilla, ja myös apteekissa on tietoa mahdollisista lääkeaine- yms. allergioista. Asiakasrekis-
teri mahdollistaa laskutuspalvelun ja muiden lisäpalveluiden (esim. annosjakelu) käyttöönotto ja 
hallinnointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastollisena 
materiaalina asiakasprofiilien tutkimiseen. 
 
Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi, laskutussopimuksen tai oikeutetun etumme perus-
teella. Liittyessäsi asiakasrekisteriimme pyydämme sinulta suostumustasi henkilötietojesi käsittele-
miseksi. Voit peruuttaa mahdollisen laskutussopimuksen ja suostumuksen henkilötietojesi käsitte-
lemiseksi koska tahansa. Voit tehdä tämän peruutuksen olemalla yhteydessä meihin (yhteystie-
tomme ovat tässä selosteessa). Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella tie-
dottaaksemme sinulle palveluistamme ja niihin kohdistuvista muutoksista.  
 

5.   REKISTERIIN TALLETETUT TIEDOT  
 
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot: Asiakkaan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, sai-
rausvakuutuslain mukaisten korvausten laskemiseksi mahdolliset erityiskorvattavien sairauksien 
numerot, työpaikkakassan jäsenyys, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, osoite, hoitavan lääkä-
rin/sairaanhoitajan/kotihoitajan nimi ja yhteystiedot, vapaamuotoinen lisäinformaatio Asiakastie-
tolomakkeesta (esim. asiakkaan ilmoittamat lääkeaineallergiat), laskutustiedot (esim. vakuutusyh-
tiö, omainen), tiedot mahdollisista lisäpalveluista (esim. annosjakelu), lääkitystä ja esimerkiksi asi-
ointia koskevia lisätietoja, ostohistoria (reseptilääke ja muut ostot) 13 kk:n ajalta, oikeus alennuk-
seen (esim. veteraanialennus), tieto vuotuisen omavastuurajan ylittymisestä, tiedot koskien 
antamiasi suostumuksia henkilötietojesi käsittelyyn. 
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6.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
Asiakkaan apteekille ilmoittamat tiedot (esim. Asiakastietolomake, mahdollinen Laskutussopimus), 
asiakkaan Kela-kortti, henkilötodistus, työpaikkakassan/vakuutusyhtiön kortti, veteraanikortti sekä 
asiakkaan tietolähteiksi luovuttamat asiakirjat ja terveydentilasta kertovat paperit/sähköinen doku-
mentaatio (esim. lääkityskortti, reseptit). Asiakkaan asioinnin yhteydessä kertyvät tiedot (esim. os-
tohistoria).  
 

7.  TIETOJEN LUOVUTTAMINEN   
 
Osaa rekisteriin tallennetuista tiedoista (esim. henkilötunnus) käytetään apuna reseptien toimitta-
misessa, joten nämä tiedot siirtyvät tarvittaessa Lääkemääräysrekisteriin. Sieltä ne voidaan tarvitta-
essa luovuttaa Kansaneläkelaitokselle, työpaikkakassalle tai vakuutusyhtiölle, Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus FIMEA:lle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle kuten Lää-
kemääräysrekisteriselosteessa on kuvattu. 
 
Voimme luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle, jos asiakas tai hänen edustajansa on antanut 
luovutukseen suostumuksen (esim. lääkitystä koskevat keskustelut hoitavan lääkärin kanssa), tai 
kun oikeudellinen sääntely tai muu viranomaisen käsky tai määräys oikeuttaa tai velvoittaa meidät 
niin tekemään. Tällaisissa tilanteissa voi olla kyse lainvalvontaan, yleiseen turvallisuuteen tai imma-
teriaalioikeuksien valvontaan liittyvistä määräyksistä. 
 
Voimme luovuttaa tietojasi alihankkijoillemme henkilötietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi 
tarkoituksessa tuottaa apteekkipalvelua (esim. apteekkijärjestelmätoimittaja). Näissä tapauksissa 
solmimme tietojenkäsittelyä koskevan alihankintasopimuksen alihankkijamme kanssa. Olemme ja 
pysymme silti kaikkina ajankohtina vastuussa henkilötiedoistasi ja niiden käsittelystä. Apteekkijär-
jestelmätoimittajamme on Pharmadata Oy.  
 
Muihin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta.  
 

8.  TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE   
 
Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin 
alueella. 
 

9.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  
 
A Manuaalinen aineisto 

 
Kun tiedot on syötetty sähköiseen rekisteriin, manuaalinen aineisto siirretään säilytettäväksi valvo-
tuissa tiloissa oleviin kansioihin. Kun rekisteriasiakkuus päättyy, poistetaan tiedot sähköisestä rekis-
teristä ja tämän jälkeen hävitetään asianmukaisesti myös manuaalinen aineisto. 
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Uudenkaupungin Uuden apteekin asiakasrekisterin käyttö on rajattu vain apteekin henkilökuntaan 
kuuluville, joiden työtehtävien kannalta pääsy on tarpeellista. Kaikki tietosi ovat suojattuja yleisesti 
hyväksyttyjen toimialastandardien mukaisesti. Suojelemme järjestelmäämme teknisin ja hallinnolli-
sin menetelmin luvatonta käyttöä ja tietojen tuhoamista vastaan.  
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10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS       
 
Sinulla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietosi. Tarkastuspyyntö tehdään 
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla 
varmennetulla asiakirjalla. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan sekä tarkastuspyyntöä tehtäessä 
että tietojen luovutuksen yhteydessä. Pyyntö osoitetaan apteekkarille tai tietosuojavastaavalle. Tie-
dot luovutetaan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnöstä. 
 

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA  

  
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oi-
kaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttö-
tarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Voit milloin 
vain tarkistaa tai pyytää korjausta, päivitystä tai muutosta henkilötietoihisi sekä vaatia niiden pois-
tamista rekisteristämme. Huomaa kuitenkin, että osan henkilötiedoista poistaminen voi johtaa sii-
hen, että rekisterin tietojen perusteella saatavilla olevat etuudet ja/tai palvelut eivät ole enää mah-
dollisia.  
 
Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai 
muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan pyyn-
nön yhteydessä. Korjauksen tekee henkilö, jolla on tämän rekisterin tietojen muokkaamiseen oi-
keus. Korjauspyyntö osoitetaan apteekkarille tai tietosuojavastaavalle.  
 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 
 
Sinulla on oikeus henkilötietojen siirtämiseen eli oikeus saada sinusta kerätyt henkilötiedot jäsen-
nellyssä, standardoidussa ja koneluettavassa muodossa itsellesi ja siirtää ne edelleen toisiin järjes-
telmiin. Poistamme asiakastiedot rekisteristä, jos haluat ne poistettaman. Voimme myös poistaa 
asiakkaan rekisteristä, jos hänellä ei ole ostotapahtumia 13 kuukauteen. Sikäli kuin et ole tyytyväi-
nen tapaan, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit koska tahansa ottaa yhteyttä kansalliseen 
valvontaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
http://www.tietosuoja.fi ) asian ratkaisemiseksi. 
 
Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän selosteen ehtoja milloin vain tulevaisuudessa. 
Ajantasainen versio selosteesta on aina saatavilla internetsivuillamme osoitteessa  
www.uginuusiapteekki.fi. Vieraile sivuilla säännöllisesti ja tarkista ajantasaisen selosteemme kulloi-
nenkin sisältö. 
 

 


