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LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELUN INFORMOINTISELOSTE 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 

 

Laatimispäivä: 27.03.2019 

 

Rekisterinpitäjä  

Uudenkaupungin Uusi apteekki  
Y-tunnus: 1645808-3  
Vakka-Suomenkatu 18, 23500 Uusikaupunki  
p. (02) 8426 100  
uusi_apteekki.uusikaupunki@apteekit.net 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa   

Tuula Kiiskinen, apteekkari  
Vakka-Suomenkatu 18, 23500 Uusikaupunki  
p. (02) 8426 100  
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  

Sinulle tarjottavan Lääkityksen tarkistuspalvelun tarkoituksena on auttaa sinua lääkkeenoton tarkoituksen-
mukaisessa toteutuksessa ja varmistaa lääkehoitosi turvallisuus mahdollisten yhteisvaikutusten, päällek-
käislääkityksen ja sinulle sopimattomien lääkkeiden välttämiseksi. Palvelun tuottamiseksi apteekki tarvitsee 
kattavat tiedot käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeista ja ravintolisistä. Palvelu ja siinä käsiteltävät 
henkilötiedot perustuvat kanssasi tehtävään sopimukseen. Sopimuksessa sinulta pyydettäviä suostumuksia 
Reseptikeskuksen ja apteekkimme reseptintoimitus- ja asiakasrekisterin tietojen käyttöön tarvitsemme var-
mistaaksemme sinulle määrättyjen ja toimitettujen lääkkeiden tietojen oikeellisuuden. Mikäli annat suostu-
muksen, voimme myös keskustella tarvittaessa lääkityskokonaisuuteen liittyvistä havainnoista hoitavan lää-
kärisi kanssa.  
 
Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot 

Sopimuksessa annettavat suostumukset sekä tietojen saaminen sinulta itseltäsi ovat edellytys palvelun 

tuottamiselle. Ilman näin saatavia tietoja emme voi toteuttaa palvelua luotettavalla tavalla.  

Keräämme henkilötietoja sinulta itseltäsi kirjallisesti ja haastatellen. Lisäksi saamme suostumuksellasi 

tietoja sinulle kirjatuista resepteistä Reseptikeskuksesta ja muista ostoista apteekkimme 

tietojärjestelmästä. 

Henkilötiedot, joita saamme sinulta: 

Nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero, käyttämäsi lääkkeet ja ravintolisät, niiden annostukset sekä 

ottoajankohdat.  

Henkilötiedot, joita saamme Reseptikeskuksesta sekä apteekkimme reseptintoimitus- ja asiakasrekisteristä: 

Sinulle määrätyt lääkkeet, niiden annostukset, lääkkeen määrännyt lääkäri, lääkkeen määräämisajankohdat, 

määrätyt lääkemäärät sekä tiedot niistä organisaatiosta, joissa lääkemääräykset on määrätty. Näiden lisäksi 

saamme myös tietoja muista sinulle lääkkeitä toimittaneista apteekeista sekä lääkkeiden toimitusmääristä, 

toimitusajankohdista sekä mahdollisista lääketoimitusten hinta-, Kela-korvaus- ja maksajatiedoista. Mikäli 

olet laskutus- tai avainasiakkaamme, saamme lisäksi asiakasrekisteristämme tietoja sinulle myydyistä ravin-

tolisistä sekä itsehoitolääkkeistä.   
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Kerätyistä tiedoista muodostetaan sinulle yhteenvetokooste (tarkistusraportti), johon kirjataan käyttämiesi 

lääkkeiden lisäksi huomioita lääkkeiden annostuksista, annosteluohjeista ja ottoajankohdista sekä huomi-

oita yhteisvaikutuksista ja päällekkäisyyksistä, mahdollisista lääkehaitoista sekä mahdollisia muita huomi-

oita.  

Tiedot, joita ei tarvita yhteenvetokoosteessa, poistetaan tarpeettomina tietoturvallisella tavalla heti palve-

lun tuottamisen jälkeen.     

 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto  

Jos lääkityksen tarkistuksessa ilmenee asioita, jotka on selvitettävä hoitavan lääkärin kanssa, tietoja voidaan 

luovuttaa lääkärille sopimuksessa antamallasi suostumuksella. Lainsäädännön niin edellyttäessä tietoja voi-

daan myös luovuttaa pyynnöstä apteekkitoimintaa tai apteekkihenkilöstöä valvoville viranomaisille. Muihin 

tarkoituksiin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan antamallasi erillisellä kirjallisella suostumuksella.  

Palvelussa käsiteltäviä tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kan-

sainvälisille järjestöille.  

 

Tietojen säilytysaika  

Palvelun tuottamista varten käytettävät henkilötiedot ja tarkistuspalvelussa syntyneet tiedot poistetaan 
rekisteristä asiakkaan irtisanoessa sopimuksen tai viimeistään palvelun tuottamista seuraavan vuoden lo-
pussa. Tietojen säilytysaika on siten korkeintaan kaksi vuotta, jotta voidaan tarvittaessa vastata hoitavan 
lääkärin esittämiin kysymyksiin.  
 
Tietojen suojauksen periaatteet  

Tiedot sekä niiden säilytykseen käytettävät laitteistot on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin ja niihin 

on pääsy vain apteekkimme farmaseuttisella henkilökunnalla. Käyttöoikeus tietoihin määritellään tehtävä-

kohtaisesti ja tietojasi käsitellään vain, kun niiden käsittelyyn on asiallinen peruste.  

 

Oikeus tarkastaa henkilötiedot  

Sinulla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietosi. Tarkastuspyyntö (maksuton) teh-

dään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla 

varmennetulla asiakirjalla. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan sekä tarkastuspyyntöä tehtäessä että tie-

tojen luovutuksen yhteydessä. Pyyntö osoitetaan apteekkarille tai tietosuojavastaavalle. Tiedot luovutetaan 

viimeistään kuukauden kuluttua pyynnöstä. 

 

Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista  

Voit pyytää virheellisen tiedon korjaamista, jolloin päätämme tiedon korjaamisesta. Havaitun virheellisen 

tiedon voimme korjata saatuamme oikean tiedon sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä.  

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä sovellettavassa tieto-

suojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä, esimerkiksi: 

• säilytysajan päätyttyä,  

• jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty 

• suostumukseen perustuneen käsittelyn osalta suostumus on peruutettu 

• apteekki on lain mukaan velvollinen poistamaan tiedot.  

Rekisterinpitäjänä apteekkari päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poista-

misesta ilman aiheetonta viivytystä.  
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä sovellettavassa 

tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä.  

 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi  

Emme käytä emmekä luovuta palvelussa käsiteltäviä tietoja suoramarkkinointiin.  

 

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus  

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, milloin tahansa, siltä osin, kun hen-

kilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostu-

muksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Automaattinen päätöksenteko  

Henkilötietojen käsittelyyn palvelussa ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut apteekille, ja joita vielä kä-

sittelemme tämän palvelun tuottamisessa, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle 

rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.   

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, voit itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanot-

tamasi omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessasi.  

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 

800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan 

soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

 

Muuta 

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän selosteen ehtoja milloin vain tulevaisuudessa. Ajantasai-

set versiot tästä selosteesta ja Uudenkaupungin Uuden apteekin asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta 

ovat aina saatavilla internetsivuillamme osoitteessa (www.uginuusiapteekki.fi). 

 


