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

Varsinais-Suomen sairaahoitopiirin eettisen toimikunnan rekisterii

2

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,Kiinamyllynkatu 4-8,
PL 52, 20521 Turku

Rekisterinpitäjä
3

Rekisteriasioista
vastaava henkilö
4

Yhteyshenkilö
rekisteriasioissa

Leena Setälä, sairaanhoitopiirin johtaja
Tiina Varis, asiantuntijalääkäri, Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 Turku,
02-3135010, tiina.varis(at)tyks.f
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Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitukset ja
käsittelyn
oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus: Eettisen toimikunnan toiminnan hoitaminen.
Käsittelyn oikeusperuste:
Osarekisterit jäsenet ja varajäsenet sekä osarekisteri asiantuntijat;
Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (tutkimuslaki)
Osarekisteri tutkijat:
1) tutkimuslain mukaiset lääketieteelliset tutkimukset;
Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (tutkimuslaki, biopankkilaki,
kudoslaki, laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista)
2) muut kuin lain mukaan eettistä arviota tarvitsevat tutkimukset;
Rekisteröidyn antama sopimus
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Henkilörekisterin
tietosisältö

Osarekisteri jäsenet ja varajäsenet:
Nimi ja yhteystiedot.
Työnantaja/työyksikkö ja/tai tutkimusyksikkö, ammatti, tutkinnot, jäsenen
erityisala. Tutkimuslaki (488/1999; 16§, 18§, 20§)
Osarekisteri tutkijat:
Nimi, syntymäaika/henkilötunnus, yhteystiedot.
Tutkijoiden ansioluetteloissaaan ilmoittamat tiedot, kuten tutkinnot,
työpaikat/työkokemus, tiedot julkaisuista, siviilisääty, kielitaito,
harrastukset.
Osarekisteri asiantuntijat:
Nimi ja yhteystiedot.
Työnantaja/työyksikkö, ammatti, tutkinnot, asiantuntijan erityisala
Tutkimuslaki (488/1999)
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Osarekisteri jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijat: tiedot saadaan
rekisteröidyltä itseltään
Osarekisteri tutkijat: tiedot kertyvät rekisterinpitäjän toiminnassa ja ne
saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
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Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Osarekisteri jäsenet ja varajäsenet:
1) Valvira (nimi, tutkinto ja erityisala) peruste tutkimuslaki (488/1999 20§)
2) Lausunnon hakijalle pöytäkirjanotteen liitteenä (nimi, tutkinto ja
erityisala), peruste tutkimuslaki ja sopimus
Office for Human Research Protection (OHRP) -tietokanta (nimi, tutkinto
ja erityisala, sukupuoli, tutkija (kyllä/ei) Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiriin työntekijä (kyllä/ei); peruste suostumus

Osarekisteri tutkijat ja asiantuntijat:
Ei säännönmukaista luovutust
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Tietojen siirtäminen
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
- Siirretäänkö tietoja
kolmanteen maahan tai
kansainväliselle
järjestölle? Kenelle?
- Tiedot suojatoimista

Osarekisteri jäsenet ja varajäsenet:
USA, Office for Human Research Protection (OHRP) -tietokanta.
Rekisteröityminen vaaditaan, jotta toimikunta voi käsitellä tutkimuksia,
jotka saavat Yhdysvaltain liittovaltion rahoitusta tai joita suoritetaan
organisaation “U.S. Department of Health and Human Services” toimesta.
Kotisivut: www.hhs.gov.
Peruste sopimus - siirtokiellon poikkeus 49 d (siirto on tarpeen tärkeää
yleistä etua koskevien syiden vuoksi)
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Henkilötietojen
säilytysajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arkistonmuodostussuunnitelma
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Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja suojauksen
periaatteet

ATK-muodossa olevat tiedot säilytetään sairaanhoitopiirin sisäisellä
palvelimella ja pääsy tietoihin on rajattu käyttöoikeuksin siten, että tietojen
käsittely on mahdollista vain virkatehtävien perusteella.
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon
pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.
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Rekisteröidyn
oikeudet ja niiden
toteuttaminen
13
Tietosuojavastaavan
yhteystiedot
14
Tietosuojaselosteen
tiedot

Ohjeistetaan julkisilla verkkosivuilla: Tyks/Sairaanhoitopiiri/Tietosuoja

tietosuoja@tyks.fi, puh. 02 313 0000 (keskus)

Selosteen päiväys
18.2.2019
Korvaa aiemman tietosuojaselosteen
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HT 257a VSSHP 05.2018

Tietosuojaseloste toimitetaan tiedoksi:
- Tieteellinen tutkimus: turkucrc@tyks.fi
- Muut selosteet: tietosuoja@tyks.fi

