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REKISTERÖITYJEN OIKEUKSIA KOSKEVAT PYYNNÖT JA 
NIIDEN YHTEYDESSÄ  SAADUT HENKILÖTIEDOT 
 
Henkilötietojen käsittelyseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 30 artikla. 
Seloste sisältää myös 14 artiklan edellyttämät tiedot. 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjän nimi Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata 
(jäljempänä Findata) 
Mannerheimintie 166, Helsinki 
 

2. Tietosuojavastaava Kirsi Talonen (kirsi.talonen@findata.fi) 
 

3. Yhteystiedot henkilötietoja koskevissa 
asioissa 

Postiosoite: 
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata 
PL 30, FI-00271 
Sähköposti: info@findata.fi  
Puhelin: 029 524 6500 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään, jotta Findata voi toteuttaa 
rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt.  
Rekisteröidyt voivat pyytää seuraavia asioita: pääsy 
omiin henkilötietoihin, omien henkilötietojen oikaisu, 
omien henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen, omien 
henkilötietojen käsittelyn vastustaminen.  
 

5. Henkilötietojen käsittelyn perusta Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 
(552/2019, jäljempänä toisiolaki), EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta, 9 artikla 2 
kohta g alakohta. 
 

6. Tietosisältö Kaikista pyyntöjen esittäjistä kerätään seuraavat 
henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, katuosoite, 
kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 
Lisäksi Findata käsittelee seuraavia henkilötietoja 
pyyntökohtaisesti. Vastustamisoikeus: se erityinen 
peruste, jonka nojalla rekisteröity vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä. Oikaisupyyntö: tieto siitä, 
miltä osin henkilötietoja pyydetään oikaisemaan. 
 
Findata käsittelee pyynnöt ja niiden perusteella myös 
sen hallussa olevia henkilötietoja. Jos rekisteröity on 
pyytänyt oikaisemaan henkilötietojaan ja niitä on 
Findatan hallussa, Findata oikaisee hallussaan olevia 
henkilötietoja tältä osin. Jos rekisteröity on pyytänyt 
pääsyä omiin tietoihinsa ja niitä on Findatan hallussa, 
Findata käy läpi mitä tietoa sillä on rekisteröidystä. Jos 
rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä ja niitä 
on Findatan hallussa, Findata poistaa ko. rekisteröityä 
koskevat tiedot. 
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7. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät Rekisteröityjen pyyntöjä käsittelevät seuraavat 
henkilöt: Pyyntö ohjautuu Suomi.fi-palvelun 
viestitoiminnon kautta THL:n kirjaamoon, jossa 
kirjaamon henkilökunta vastaanottaa pyynnön. 
Kirjaamossa kyseinen pyyntö kirjataan viralliseen 
diaariin ja sille annetaan asiatunnus. Pyyntö lähetetään  
kirjaamisen jälkeen Findatan tietosuojavastaavalle, 
joka käsittelee pyynnön. Tietosuojavastaava lähettää 
pyynnön  edelleen Findatan henkilökunnalle pyynnön 
käsittelyä ja  toteuttamista varten. Pyyntöä käsitellään 
siis THL:n kirjaamon lisäksi ainoastaan Findatan 
henkilökunnan toimesta. 
 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Findata ei pääsääntöisesti luovuta kyseisiä pyyntöjä 
eteenpäin tai muualle. 
 

9. Tietojen säilytysaika Findata säilyttää vastustamisoikeutta koskevat pyynnöt 
toistaiseksi, jotta se voi toteuttaa vastustamisoikeuden. 
Muita pyyntöjä (pääsy omiin henkilötietoihin, omien 
henkilötietojen oikaisu, omien henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen) Findata säilyttää sen aikaa, 
kun pyynnön käsittely kulloinkin kestää ja pyynnön 
käsittelyn jälkeen lisäksi kaksi kuukautta mahdollisia 
reklamaatioita varten (esimerkiksi, jos tietojen oikaisua 
tulee edelleen korjata).  
 

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Findata ei luovuta rekisteröityjen oikeuksia koskevia 
pyyntöjä ja niihin sisältyviä henkilötietoja EU:n tai ETA-
alueen ulkopuolelle. 
 

11. Tietojen suojauksen periaatteet Henkilötietojen käsittely on mahdollista vain 
henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Tietojen 
käsittelystä tallennetaan lokitietoa. 
 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, 
jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on 
tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU 
tietosuoja- asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
oikeussuojakeinoja. Valvontaviranomaisen tiedot:  
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
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