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REKISTERINPITÄJÄ

Rovaniemen 4. Saarenkylän apteekki/Midfarma Oy
Apteekkari Juha Keskitalo
Pulkamontie 2
96900 Saarenkylä
016-362 566
info@saarenkylanapteekki.fi
1.1

Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Tuija Alatalo
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella
tuottaaksemme sinulle kanta-asiakaspalvelun sekä kehittääksemme sitä
edelleen.
Halutessasi liittyä kanta-asiakasohjelmaamme pyydämme sinulta suostumustasi
henkilötietojen käsittelemiseksi. Kysymme samalla, saammeko lähettää
sinulle mainoksia sähköpostitse tai muulla tavalla. Voit peruttaa nämä
suostumukset henkilötietojesi käsittelemiseksi koska tahansa. Voit tehdä
tämän peruutuksen joko kanta-asiakassovelluksesta tai olemalla
yhteydessä meihin. (Yhteystietomme ovat tässä selosteessa).
Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella tiedottaaksemme
sinulle palveluistamme ja niihin kohdistuvista muutoksista. Tämä koskee
erityisesti
tilanteita,
joissa
lataat
kanta-asiakassovelluksen
mobiilisovelluskaupasta. Voit poistaa sovelluksen laitteestasi milloin vain.
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REKISTERIN NIMI
● Kanta-asiakasrekisteri
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REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:
Yhteystiedot ja syntymäaika: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite (katuosoite sekä
postinumero ja –toimipaikka), puhelinnumero, syntymäpäivä, sähköpostiosoite ja muut
antamasi lisätiedot.
Kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot: kanta-asiakasohjelman hyödyntämiseen liittyvät
tiedot, tiedot koskien aiemmin ostamiasi reseptivapaita lääkkeitä sekä mieltymyksiäsi niihin
liittyen, tiedot koskien antamiasi suostumuksia henkilötietojesi käsittelyyn, tekniset tiedot
koskien ohjelmiston ja sovelluksen käyttöä (esim. kuinka usein olet kirjautunut sovellukseen,
miltä laitteilta kirjautuminen on tapahtunut, jne.)
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Keräämme henkilötietoja sinusta sekä kanta-asiakassovelluksemme kautta, jolloin
syötät tiedot itse sovellukseen, että suoraan apteekkitietojärjestelmästä,
johon tietosi on viety liittyessäsi paperitse kanta-asiakasohjelmaamme,
ostaessasi reseptivapaita lääkkeitä. Jos olet liittynyt kanta-asiakkaaksi
aiemmin paperitse, on yllä luetellut yhteystietosi ja syntymäaikasi kysytty
tuossa yhteydessä ja sinut yhdistetään aiempiin tietoihisi
kanta-asiakassovellukseen kirjautuessasi henkilötunnuksesi perusteella.
Yllä luetellut kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot kerätään
apteekkitietojärjestelmästä sekä kanta-asiakassovellutuksesta.
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TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Lukuun ottamatta seuraavia tilanteita, emme luovuta henkilötietojasi kolmansille
osapuolille:
a) Voimme luovuttaa tietojasi kolmannelle, jos olet antanut
luovutukseen suostumuksesi, 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 immateriaalioikeuksien valvontaan liittyvistä
määräyksistä.
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b) Voimme luovuttaa tietojasi alihankkijoillemme henkilötietojen
säilyttämiseski
ja
käsittelemiseksi
tarkoituksessa
tuottaa
kanta-asiakaspalvelu. Näissä tapauksissa solmimme tietojenkäsittelyä
koskevan alihankintasopimuksen alihankkijamme kanssa. Olemme ja
pysymme silti kaikkina ajankohtina vastuussa henkilötiedoistasi ja
niiden käsittelystä. Kanta-asiakassovelluksen tuottaa ja tarjoaa
alihankkijamme Morelex Oy.
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HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi
kanta-asiakasohjelman yhteydessä. Tietojen käsittelyn päätyttyä
poistamme tietosi, ellei sääntely nimenomaisesti vaadi meitä
säilyttämään tietoja pidempään.
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REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikkia rekisterissä olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
8.1

Rekisterin suojaus

Apteekki

toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen
tietoturvaloukkauksilta
suojautumiseksi.
Ainoastaan
apteekin
henkilöstöllä ja apteekin valitsemalla tietojärjestelmätoimittajalla
alihankkijoineen on pääsy järjestelmään.

Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen
salassapitovelvollisuus. Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja
ovat ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat
henkilötietoja. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaista tunnusta ja
vahvaa salasanaa.
Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat
Euroopan unionin alueella. Kaikki tietosi ovat suojattuja yleisesti
hyväksyttyjen toimialastandardien mukaisesti, mutta tietojen siirtäminen
internetin välityksellä ei valitettavasti ikinä ole täysin turvallista, joten
emme voi taata siirtyneen tiedon eheyttä sadan prosentin varmuudella.
Suojelemme kuitenkin järjestelmämme teknisin ja hallinnollisin
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menetelmin luvatonta käyttöä ja tietojen
lähettämällä tietoja vain salatussa muodossa.

9
9.1

tuhoamista

vastaan

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Meidän tulee varmistua
tietoja kysyvän tahon henkilöllisyydestä, joten ole yhteydessä tämän
selosteen alussa mainittuun rekisteristä vastaavaan henkilöön tietojesi
tarkastamiseksi.
9.2

Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen

Voit milloin vain tarkistaa tai pyytää korjausta, päivitystä tai muutosta henkilötietoihisi
sekä vaatia niiden poistamista rekisteristämme. Huomaa kuitenkin, että
osan henkilötiedoista poistaminen voi johtaa siihen, että
kanta-asiakkuuden perusteella myönnettävät etuudet eivät ole
käytössäsi. Huomaa myös, että tietyt tiedot ovat välttämättömiä tässä
selostettujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi, ja esimerkiksi niiden
poistaminen johtaa siihen, että et voi käyttää palvelua.
9.3

Oikeus käsittelyn
vastustamisoikeus

Sinulla

on

rajoittamiseen,

automaattinen

oikeus kieltää henkilötietojesi
profilointitarkoituksiin.

käsittely

päätöksen

teko

ja

suoramarkkinointi-

ja
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9.4

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa tai muuttaa antamaasi suostumusta milloin tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.5

Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus henkilötietojen siirtämiseen eli oikeus saada sinusta kerätyt
henkilötiedot jäsennellyssä, standardoidussa ja koneluettavasssa
muodossa itsellesi ja siirtää ne edelleen toisiin järjestelmiin.
9.6

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sikäli kuin et ole tyytyväinen tapaan, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit
koska tahansa ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen
(Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai
tietosuoja@om.fi) asian ratkaisemiseksi.
9.7

Yhteydenotot

Apteekki auttaa tarvittaessa rekisteröityä kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä
kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa.
Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna.
Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.

Kanta-asiakasohjelmaan voivat liittyä vain yli 18-vuotiaat henkilöt.
Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän selosteen ehtoja milloin vain
tulevaisuudessa. Ajantasainen versio selosteesta on aina saatavilla
internetsivuillamme osoitteessa www.saarenkylanapteekki.fi.
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