Tietosuojailmoitus
Turun yliopiston yleislääketieteen oppiaineen tietosuojaseloste 1.8.2019.
Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
TURUN YLIOPISTO
Lääketieteellinen tiedekunta/Kliininen laitos
Yleislääketiede
20014 Turun yliopisto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Veera Veromaa
Kliininen opettaja
Yleislääketiede
20014 TURUN YLIOPISTO
Puh. +358 50 4703608
Sähköposti: veera.veromaa@utu.fi

3. Rekisterin nimi
Turun yliopiston yleislääketieteen peruskoulutuksen ja ammatillisen jatkokoulutuksen
rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yleislääketieteen oppiala järjestää Turun yliopistossa yleislääketieteen
perusopetusta sekä ammatillista jatkokoulutusta (erikoislääkärikoulutus) ja tätä
tarkoitusta varten käytössä on yleislääketieteen ylläpitämä rekisteri opiskelijoista,
kouluttajista ja yhteistyötahoista.
Yleislääketieteen rekisteriä käytetään peruskoulutuksen käytännön harjoittelujen
järjestämiseksi sekä jatkokoulutuksen opintojen seurantaan ja teoriakoulutuksen
järjestämiseksi (opiskelijat sekä kouluttaja-, juonne- ja johtavat lääkärit).
Opintoihin liittyvien tehtävien hoitaminen ja opetuksen ja oppimisen suunnittelu ja
seuranta edellyttävät rekisterin olemassaoloa.

5. Rekisterin pitämisen perusteet
Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston tehtävään
ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.

6. Rekisterin tietosisältö






juonnelääkärien etu- ja sukunimi, työpaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero
kouluttajalääkärien etu- ja sukunimi, työpaikka, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, kouluttajaoikeudet
johtavien lääkärien etu- ja sukunimi, työpaikka, sähköpostiosoite
erikoistuvien etu- ja sukunimi, aiempi koulutus, sähköpostiosoite, koulutus/työpaikka, opintosuunnitelma ja opintosuoritukset (eivät opsussa)
rekisterissä olevien henkilöiden lisätietoja (esim. äitiysloma-aika)

7. Säännönmukaiset tietolähteet









opiskeluoikeus NettiOpsusta
internetistä sähköpostiosoitteita (terveyskeskukset yms.)
sähköpostiosoitteet yliopiston käyttäjätunnusrekisteristä
henkilötietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan
ilmoittautumiset sähköposteista
osallistumiset/suoritukset tilaisuuden osallistujalistasta
HOPSin päivityksistä
yhteystietoja henkilöiltä itseltään

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset




opiskelijalle itselleen opintosuoritustietoja pyydettäessä
sähköpostilistoja koulutukseen liittyvää tiedottamista varten
rekisteröidyn luvalla yliopisto luovuttaa opiskelijoiden nimi- ja osoitetietoja
rajoitettuihin opiskelua koskeviin tutkimuksiin; pyytäjän on esitettävä
rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava
vastuullinen tutkija

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


ei siirretä

10. Rekisterin suojauksen periaatteet



Arkistolain (831/94) noudattaminen. Rekisterin tiedot ovat suojatulla
verkkolevyllä ja käyttäjillä on verkon käyttöön henkilökohtainen tunnus ja
salasana. Osa tiedoista on lukituissa kaapeissa.
Tietoja voivat käyttää ja muokata ainoastaan yleislääketieteen opetushoitaja,
erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt sekä sihteeri

11. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröity
voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti yleislääketieteen yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan
pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly
sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
 Rekisteröity voi esittää oikaisupyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti
yleislääketieteen yhteyshenkilölle. Korjaus toteutetaan pääsääntöisesti viikon
kuluessa pyynnön esittämisestä.
 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajaamista ja vastustaa käsittelyä.
 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

12. Tietojen säilytysaika


Henkilötietojen säilytysajassa noudatamme yliopiston
arkistonmuodostussääntöä.

13. Tietojen julkisuus ja salassapito


Tietojen salassapito määräytyy opintotietojen tietosuojakäytännesääntöjen
mukaisesti.
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Korkeakoulujen+opintotietojen+tie
tosuojan+kaytannesaannot

14. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla:
http://www.utu.fi/en/unit/university-services/itservices/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx

Osasta palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta
huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen,
estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§).
Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun
tarkoitukseen.

Turun yliopiston tietosuojavastaava:
dpo@utu.fi

