REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

7.5.2016

Nimi

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry
Osoite

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi
Nimi
2
Holmström
Yhteyshenki- Anna-Riia
Osoite
lö rekisteriä Farmakologian ja lääkehoidon osasto/Farmasian tdk, PL56 (Viikinkaari 5 E), 00014 Helsingin
koskevissa yliopisto
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
haiprotutkimus@potilasturvallisuusyhdistys.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

HaiPro-järjestelmän käyttäjäorganisaatioista yhdistetyn vaaratapahtumaineiston tutkimuslupaa
hakeneiden ja luvan saaneiden tutkijoiden henkilörekisteri.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan yksilöintitiedot tutkijasta, tiedot hänen tutkimuksestaan (perustuen tutkijan
Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:lle toimittamaan tutkimuslupahakemukseen ja sen liitteisiin),
sekä tiedot tutkimusluvan myöntämisestä. Rekisteriin tallennetaan lisäksi yksilöintitiedot muista
mahdollisista henkilöistä, jotka osallistuvat tutkimukseen tai aineiston käsittelyyn tutkimuksen osana.
Rekisteriin tallenettavat tutkijoiden yksilöintitiedot ovat: sukunimi, etunimi, syntymäaika, katuosoite,
postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite, tutkimuslaitos, suoritetut tutkinnot,
tehtävä/toimi, tutkijan pätevyys.
Rekisteriin tallennettavat yksilöintitiedot muista HaiPro-aineiston käsittelyyn osallistuvista henkilöistä:
sukunimi, etunimi, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite,
tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteistö, sekä suoritetut tutkinnot ja henkilön tehtävä/toimi.

Henkilörekisteri on perustettu ylläpitämään tietoja siitä, ketkä tutkijat ja millaisin tutkimuksin he ovat
hakeneet Suomen Potilasturvallisuusyhdistykseltä tutkimuslupaa yhdistetyn HaiPro-aineiston
tutkimuskäyttöä varten, ja kenelle tutkimuslupa on yhdistyksen toimesta myönnetty. Rekisteriin
tallennetaan myös tiedot muista mahdollisista ilmoitetuista henkilöistä, jotka osallistuvat tutkimukseen
tai HaiPro-aineiston käsittelyyn tutkimuksen osana.

6
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään heidän Suomen
Säännönmu- Potilasturvallisuusyhdistys ry:lle toimittamansa tutkimuslupahakemuksen ja sen liitteiden tiedoista.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja rekisteröidyistä ei luovuteta säännönmukaisesti muille osapuolille. Mikäli tutkimusluvan hakija
on kuitenkin tutkimuslupahakemuksensa osana myöntänyt luvan, voi Suomen
Potilasturvallisuusyhdistys ry tiedottaa käynnistyvästä tutkimuksesta, sekä tutkimuksen tekijästä
(nimi, tehtävä/toimi, organisaatio) yhdistyksen viestintäkanavien kautta, sekä luovuttaa tutkijan
yhteystiedot tutkimuksesta kiinnostuneille tahoille (esim. tutkimuksesta kiinnostuneet HaiProkäyttäjäorganisaatiot). Näiden tietojen luovutuksen perusteena on tutkijan myöntämä suostumus
tietojen luovutukeen.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja rekisteröidyistä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei kerry.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on sähköinen ja siihen pääsevät käsiksi ainoastaan Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n
hallituksen jäsenet, sekä yhdistyksen Tutkimusneuvoston jäsenet, jotka arvioivat saapuvat
tutkimuslupahakemukset. Rekisteri säilytetään huolellisesti salasanalla suojattuna niin, että
ulkopuoliset eivät pääse rekisteriin käsiksi. Rekisteri ei sisällä henkilötietoja, jotka olisivat säädetty
salassa pidettäviksi.

