TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 18.3.2020

EU:n tietosuoja-asetus 13 artikla
1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Lääkkeiden hintalautakunta
Osoite
Kirkkokatu 14
00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelin 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)
Sähköposti hila(at)stm.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi
Ulla Kurkijärvi
Osoite
Kirkkokatu 14
00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti hila(at)stm.fi
Puhelin 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

3. Tietosuojavastaava

Nimi
Lassi Kauttonen
Osoite
Meritullinkatu 8
00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti STMtietosuojavastaava(at)stm.fi
Puhelin 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

4. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri
Lääkkeiden hintalautakunnan jäsenet
Asiantuntijaryhmän jäsenet
Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristö
Potilaskohtaiset hinta- ja korvattavuushakemukset

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sairausvakuutuslain mukaisten hinta- ja korvattavuusasioiden
hoitamiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
7. Rekisterin tietosisältö

Sairausvakuutuslaki 6 luku
Asiakasrekisteri: nimi, yhteystiedot, henkilötunnus ja Katso-id
Lääkkeiden hintalautakunnan jäsenet: nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus
Asiantuntijaryhmän jäsenet: nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus
Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristö: nimi, virkanimike ja henkilötunnus
Potilaskohtaiset hinta- ja korvattavuushakemukset: nimi, yhteystiedot, henkilötunnus ja
hakemuksessa esitetyt arkaluonteiset henkilötiedot

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri: Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämät suomi.fi- ja KATSO-palvelut, asiakkaiden omat ilmoitukset sekä hinta- ja korvattavuushakemukset
Potilaskohtaiset hinta- ja korvattavuushakemukset: asiakkaiden omat ilmoitukset lääkkeiden hinta- ja korvattavuushakemuksissa
Lääkkeiden hintalautakunnan ja asiantuntijaryhmän jäsenet: suomi.fi-palvelu
ja jäsenten omat ilmoitukset
Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristö: suomi.fi-palvelut, tehtäväkuvaukset, Valtti–
käyttäjähakemisto ja sihteeristön omat ilmoitukset

9. Integraatio muuhun järjestelmään

Ei ole.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

11. Henkilötietojen luovutus kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Lääkkeiden hintalautakunnan ja asiantuntijaryhmän jäsenten nimet, yhteystiedot ja henkilötunnukset poistetaan, kun jäsenyys päättyy.
Lausunnonantajien nimet ja henkilötunnukset poistetaan, kun henkilön tehtävä lausunnonantajana päättyy.
Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristön henkilötunnukset poistetaan, kun työsuhde
päättyy.
Muilta osin tiedot säilytetään pysyvästi. Kansallisarkiston päätös
AL/17459/07.01.01.03.01/2016.

13. Aiotaanko rekisterin tietoja käyttää
muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne
kerättiin
14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ei muuta käyttötarkoitusta.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä
lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja ICT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin
toimenpitein. ICT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

15. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.

16. Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon
korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.

17. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
18. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

19. Evästeiden käyttö

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten.
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen

ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän
palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät
vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

