Tietosuojaseloste Eiran sairaala Yleinen suoramarkkinointirekisteri
Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§.
GDPR (General Data Protection Regulation) EU:n uusi tietosuoja-asetus.
Tiedosto päivitetty 17.5.2019
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

Sairaala Eira Oy (0111077-0)

2. Yhteyshenkilö

Markkinointipäällikkö Pirjo Luostari
Laivurinkatu 29 00150 Helsinki
markkinointi@eiransairaala.fi
Tietosuojavastaava Hannu Hänninen
Laivurinkatu 29 00150 Helsinki
tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
puh 09-1620 543

3. Rekisterin nimi

Sairaala Eira Oy:n Yleinen suoramarkkinointirekisteri

4. Rekisterin ja henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja lähettääksemme tietoja,
muistutuksia, etuja ja kutsuja Sairaala Eira Oy:n palveluista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite,
puhelinnumero.
Lisäksi: Ikä, sukupuoli, kieli, käyntihistoria.

6. Profilointi

Henkilö voidaan profiloida kohdassa 5 mainittujen
henkilötietojen perusteella.

7. Henkilötietojen
käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama
suostumus suoramarkkinointiin EU artikla 6, pykälä 1a

8. Rekisterin pohjana käytetyt
tietolähteet

Asiakkaan täyttämät tiedot markkinointiluvan antamisen
yhteydessä, jotka tallennettu Eiran Sairaalan hallinnoimaan
tietojärjestelmään.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain valtuutuksen
saaneet Eiran sairaalan ja/tai Eiran sairaalan
yhteistyökumppanin työntekijät.

10. Tietojen luovutukset

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda henkilötietoja
markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojauksen

Sairaala Eira Oy:n paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa

periaatteet

Eiran toimitiloissa. Lukollisen tilan käyttöä valvotaan
(lokitiedot).
Verkkolevylle ja erilliseen sovellukseen talletetut tiedot
säilytetään Eiran palvelimella sähköisessä muodossa.
Sähköisiin tietoihin pääsevät vain määritellyt vastaavat
henkilöt erillisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

12. Oikeus peruuttaa
suostumus/muuttaa tietoja
Eiran sairaalan Yleisestä
suoramarkkinointirekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, pyytää
itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai
poistamista Eira sairaalan Yleisestä
suoramarkkinointirekisteristä.
Pyyntö toimitetaan kirjallisena osoitteeseen Eiran sairaala,
Tietosuojavastaava, Laivurinkatu 29, 00150 Helsinki tai
sähköpostitse tietosuojavastaava@eiransairaala.fi
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Eiran sairaalan toimista hänen henkilötietojensa käsittelyssä.
Huomioithan, että poisto koskee vain suoramarkkinointiluvan
poistamista Eiran sairaalan Yleisestä
suoramarkkinointirekisteristä. Potilastiedot säilytetään Eiran
sairaalan potilasrekisterissä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007)

13. Henkilötietojen säilytysajat
Eiran sairaalan Yleisessä
suoramarkkinointirekisterissä

Tiedot säilytetään kunnes asiakas pyytää niiden poistamista.

