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Rekisterin tietoja käytetään asiakas- ja toimittajasuhteiden hallintaan.
Sidosryhmiä ovat julkisen sektorin toimijat kuten ministeriöt, niiden
alaiset valtion virastot ja laitokset, sekä valtion liikelaitokset lisäksi
sidosryhmiä kunnat, kuntayhtymät sekä kuntaliitto ja kuntien
omistamat osakeyhtiöt. Yhtiön toimittajat sekä muut yhteistyötahot,
ovat yhtiön sidosryhmiä.
Tietojen käsittely perustuu kanssakäymiseen henkilöiden edustamien
organisaatioiden kanssa. Henkilötietojen käsittely näissä tilanteissa on
välttämätöntä yhtiön tehtävien asianmukaisen hoitamisen vuoksi.
Ensisijaisesti käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Lisäksi
käsittely voi perustua rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettuun
etuun.
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
- Henkilön yhteystiedot: nimi, työosoite, puhelinnumero,
työsähköpostiosoite, organisaatio, tehtävänimike.
- Asiakassuhdetta koskevat tiedot: esimerkiksi laskutustiedot,
sopimuksiin liittyvät tiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
- Luvat ja suostumukset.
- Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä
organisaatiolta (asiakkailta ja toimittajilta), jota rekisteröity edustaa.
Tietoja voidaan täydentää julkisista tietolähteistä saatavilla
tarkoituksenmukaisilla tiedoilla.
Henkilötietoja säilytetään tarveperusteisesti. Tarpeettomaksi käyneet
tiedot poistetaan asiakas- tai sopimussuhteen päätyttyä.
Vanhentuneita ja virheellisiä tietoja poistetaan säännöllisesti.
Kolme vuotta käyttämättä olleet henkilötiedot poistetaan.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käsittelyympäristö (tietoverkko ja laitteisto) on suojattu palomuurilla ja muilla
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Tarkastusoikeus ja
oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn
valitusoikeus
valvontaviranomaiselle
Muutokset tähän
selosteeseen

asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla- Rekisterin käyttö on rajoitettu
SoteDigi Oy:n henkilöstöön, joka tarvitsee työtehtävissään rekisterin
tietosisältöjä. Henkilöstöllä on käytössä käyttäjätunnus salalanayhdistelmä kirjautumista varten.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja
saada niistä tarvittaessa kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa
kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Hansel Oy voi tarkastaa
pyynnön tekijän henkilöllisyyden.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin
yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja perustella, mitä
tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on hänen mielestään oikea tieto
ja millä tavalla korjaus pyydetään tekemään.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, muun
muassa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröityä
koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia kansallisen
valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.
Järjestelmän käytön kehittymisen myötä selostetta päivitetään.
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