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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Perusturvalautakunta

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Yhteystiedot

Muut yhteystiedot

3
Rekisterin nimi

Arcis itseilmoittautumisen henkilörekisteri

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Asiakkaan/potilaan ajanvaraustietojen välittyminen Lifecare-järjestelmästä ja Commit RISsekä MIS-järjestelmistä Arcis-itseilmoittautumisjärjestelmään.
Asiakkaan/potilaan omatoimisuus ilmoittautumisessa.
Asiakkaan/potilaan tietosuoja paranee; ei tarvitse luetella tietojaan muiden kuullen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Tietosisältö:
- Nimi
- Henkilötunnus
- Henkilön ajanvaraustiedot ja tutkimukset (henkilö- ja osoitetiedot eivät näy)
- Opastus oikeaan odotustilaan
- Taustarekisterin tiedot
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
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Varkauden terveyskeskuksessa RISsin ja MISsin rajapinnan kautta tulevat tiedot.
Potilas: potilaan ilmoittamat tiedot lähetettä tehneelle lääkärille.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Ei paperista aineistoa

9 b) Sähköinen aineisto

Ylläpitojärjestelmä: Arcis (Commit Oy)

Arcis-järjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti.

Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan ao. potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin
osallistuvat.
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10
Tarkastusoikeus

Potilaalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu
tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa
potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muu oikeuksille.
Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, annetaan potilaalle kirjallinen todistus, jossa
mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Potilas voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta kerran vuoden aikana.
Potilaalla on myös oikeus saada potilastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa
selvittämistä tai toteuttamista varten lokirekisteristä tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle
on luovutettu häntä koskevia tietoja.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan yhteyshenkilölle (ks. kohta 2). Rekisterin
vastuuhenkilö päättää, onko potilaan vaatimus tiedon korjaamisesta oikeutettu.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, annetaan
potilaalle kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on
evätty. Potilas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet
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