TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) 1.4.2019

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PL 100 70029 KYS Y-tunnus 0171495-3

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteydenotot rekisterinpitäjään
Rekisteristä vastaava ylin vastuutaho on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja hallintojohtaja
Janne Niemeläinen, puh. 044 7179460. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit olla
yhteydessä kyselykohtaisesti ilmoitettuun yhteyshenkilöön tai vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjän
tietosuojavastaavaan (alla). Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava on Auli Mikkonen, puh. 044 717 6894

3. Rekisterin nimi
PSSHP:n ulkopuolelle suunnatut kyselyt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn lainmukaisuus
Rekisteröidystä eli kyselyyn vastaajasta tallennetaan kyselykohtaisesti tarvittavat henkilötiedot. Kussakin
kyselylomakkeessa kerrotaan tarkemmin mitä henkilötietoja kyselyssä kerätään.
Kyselyissä käsitellään kunkin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kyselyn tarpeeseen erikseen määritettyjä
henkilötietoja.
Henkilötietoja voidaan käyttää mm. ilmoittautumisiin, äänestyksiin, vastausten keräämiseen erilaisia
kehittämistarkoituksia varten sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta
kerrotaan tarkemmin kyselykohtaisesti.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisimmin kyselyyn vastaajan suostumus tai yleiseen etuun
perustuva tarkoitus. Käsittelyperuste määritetään ja ilmoitetaan kyselykohtaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Kyselyissä kunkin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kyselyn tarpeeseen erikseen määritettyjä henkilötietoja.
Kerättävät henkilötiedot yksilöidään kyselykohtaisesti. Jos kyselyssä kerätään erityisiä henkilötietoryhmiä
koskevia (arkaluonteisia) tietoja, tulee tietojen keräämiseen saada nimenomainen suostumus.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Kyselyiden osalta henkilötietojen säilytysaika määritetään kyselykohtaisesti. Kukin kyselyn toteuttamisesta
vastaava nimetty henkilö on vastuussa siitä, että henkilötiedot hävitetään mahdollisimman pian ja
välittömästi kun niitä ei enää tarvita tai niiden säilyttämiselle ei ole perustetta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu PSSHP:n ulkopuolisille tahoille suunnatuilla kyselyillä kerätyistä henkilötiedoista ja
vastauksista, joista ilmenee henkilötietoja. Tiedon lähteinä ovat kyselyihin vastaavat rekisteröidyt.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja käsittelevät ja niihin on pääsy kyselyiden toteuttamisesta vastaavilla nimetyillä henkilöillä
sekä rekisterinpitäjän nimetyillä Surveypal-pääkäyttäjillä.
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen toimeksiantoa hoitavien tahojen ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä on solminut tietosuojalainsäädännön mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja
sen ehdoista Surveypal Oy:n kanssa (sähköiset kyselyt toteutetaan Surveypal-sovelluksessa).
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän tai sen toimeksiantoa hoitavien tahojen ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitellään sähköisessä Surveypal-kyselysovelluksessa. Palveluntarjoaja on sitoutunut
suojaamaan sovelluksessa ylläpidettävät henkilötietojen tietosuojan ja tietoturvan voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti.
Kyselytutkimusaineistojen sisältämien henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä vastaa kyselyn
toteuttamisesta vastaava nimetty henkilö.
Tietoja ei arkistoida.

