TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679)
1

Käsittelytoimen/
rekisterin nimi
2

Rekisterinpitäjä

Kokemusasiantuntijakoulutus
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

3

Käsittelytoimesta/
rekisteristä vastaava
henkilö

Tarja Heino-Tolonen, hallintoylihoitaja
tarja.heino-tolonen@tyks.fi

4

Yhteyshenkilö

Minna Pohjola, minna.johanna.pohjola@tyks.fi

5

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset ja
käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään kokemusasiantuntijakoulutuksen rekrytoinnin
toteuttamiseksi. Rekisteri muodostuu webropol kyselyyn osallistuneiden
ja vastanneiden henkilötiedoista ja muista tiedoista (kuvattu tarkemmin
kohdassa 6).
Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 a ja 9.2 a).
6

Kuvaus käsiteltävistä
henkilötiedoista

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, äidinkieli ja muu sujuva kielitaito
Henkilötietojen lisäksi webropol -kyselyssä kerätään tietoa:
- elämäntilanne (kokopäiväisesti töissä, osa-aikaisesti töissä,
sairauspäivärahalla, työttömänä, eläkkeellä, opiskelijana, omaishoitajana,
kuntoutustuella)
-sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö
-sairaudet, sairauden nykyvaihe, sairauksien vaikutus päivittäisiin
toimintoihin
-työ- ja opiskeluhistoria
-motivaatio kokemusasiantuntijatoimintaan
-aiempi toiminta vertaistukitoiminnassa, potilas- tai muussa järjestössä
- kokemukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista
-halukkuus palveluiden kehittämiseen
- mielipide miten siakkaiden osallisuutta palveluiden suunnittelussa,
kehittämisessä ja arvioinnissa tulisi kehittää
- mahdollisuudet sitoutua koulutukseen ja kokemusasiantuntijatoimintaan
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Säännönmukaiset
henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja ja webropol kyselyssä muita tietoja (kohta 6) kerätään
webropol kyselyyn vastanneilta henkilöltä.
Pääsy rekisterin tietoihin on kokemusasiantunitjakoulutuksen rekrytointiin
osallistuvilla henkilöillä, joilla on käyttöoikeudet Webropol-ohjelmistoon.

8

Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta sivullisille
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9

Tietojen siirtäminen
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10

Henkilötietojen
säilytysajat

Tiedot säilytetään 31.12.2022 saakka.

11

Henkilötietojen
suojauksen
periaatteet
- Miten tietojen suojaus on
toteutettu
(tietojärjestelmät/
fyysiset tilat)

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on
pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla
henkilöillä.
Kokemusasiantuntija koulutuksen kyselyn tietojen käyttöön ovat
oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä
kokemusasiantuntijakoulutukseen hakeneen henkilön tietoja. Tiedot
kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla
keinoilla suojattuja.
Kokemusasiantuntijakoulutuksen rekrytoinnista vastaavat henkilöt ovat
sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12

Rekisteröidyn
oikeudet ja niiden
toteuttaminen
13
Tietosuojavastaavan
yhteystiedot
14
Tietosuojaselosteen
tiedot

Ohjeistetaan julkisilla verkkosivuilla: Tyks/Sairaanhoitopiiri/Tietosuoja

tietosuoja@tyks.fi

Selosteen päiväys

Korvaa aiemman tietosuojaselosteen
HT 257a VSSHP 06.2020

Tietosuojaseloste toimitetaan tiedoksi: tietosuoja@tyks.fi

