
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
6.3.2020 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Lääkäriliitto ry, Erikoislääkärien johtamiskoulutus 

Osoite 

PL 49, 00501 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelin (09) 393091, johtamiskoulutus@laakariliitto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Koulutuspäällikkö Sami Heistaro, koulutuskoordinaattori Linda Rennes 
Osoite 

Suomen Lääkäriliitto ry, Erikoislääkärien johtamiskoulutus, PL 49, 00501 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Koulutuspäällikkö Sami Heistaro, sami.heistaro@laakariliitto.fi, koulutuskoordinaattori Linda Rennes, 
linda.rennes@laakariliitto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen hakijarekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen (ELJ) hakevien henkilöiden rekisteröinti. Henkilötietoja 
kerätään koulutukseen hakevien henkilöiden valintaprosessia varten. Lisäksi tietoja saatetaan 
käyttää anonymisoituina ELJ-koulutusta ja terveydenhuollon johtamista koskevaan tieteelliseen 
tutkimukseen. 

 

Osallistujat saavat todistuksen osallistumisestaan koulutukseen.  

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteröity voi peruuttaa 
suostumuksensa milloin tahansa osittain tai kokonaan ilmoittamalla siitä 
rekisterinpitäjälle/yhteyshenkilölle.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Hakijarekisterissä henkilön yksilöintitietoja ovat nimi, yhteystiedot, syntymäaika (ei henkilötunnusta), 
koulutustiedot, tiedot työtehtävistä ja perustelut koulutukseen hakemisesta.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot perustuvat mahdollisuuksien mukaan Lääkärirekisteristä saataviin tietoihin. Muutoin tiedot 
perustuvat henkilön itsensä antamiin tietoihin.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti järjestäjäorganisaation ulkopuolelle, mutta koulutuksen 
suorittaneista erikoishammaslääkäreistä toimitetaan kuitenkin nimitieto Suomen Hammaslääkäriliitto 
ry:lle. 

 

Lisäksi tietoja saatetaan luovuttaa tutkimusyhteistyössä yhteistyötahoille anonymisoituina ELJ-
koulutusta ja terveydenhuollon johtamista koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Tällöin asiasta 
laaditaan erillinen tutkimusyhteistyösopimus. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisterin 
tietojärjestelmä sijaitsee lukitussa ja kulunvalvonnan alaisessa tilassa.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tietojen sisällöllistä oikeellisuutta valvotaan tarjoamalla rekisteröidylle aina niin halutessaan 
mahdollisuus saada ote itseään koskevista tiedoista.  

 

Tarkistuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä.  

 

 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. 

 

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 

 

Tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tiedot poistetaan rekisteristä kun niiden käyttö ei enää ole rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi 
välttämätöntä tai viimeistään 10 vuoden kuluttua tapahtumasta.  

 

 


