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SUOSTUMUS TIETOJEN TALLENTAMISEEN CORONARIAN 

SÄHKÖISEEN ASIOINTIPALVELUUN 

 

Rekisterin nimi 

Coronaria Oy:n sähköisen asioinnin käyttäjärekisteri 

Rekisterin pitäjä (nimi, osoite, puhelin) 

Coronaria Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, Puh. 020 780 6260 

 

Tämä suostumus tietojen tallentamiseen Coronaria sähköiseen palveluun kattaa kaikki Coronaria 

osakeyhtiöt. Coronaria osakeyhtiöt löytyvät osoitteesta https://www.coronaria.fi/yritykset-ja-

laskutusosoitteet/ 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö(t) (nimi, sposti) 

Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava@coronaria.fi 

 
Suostumus 

 
Annan suostumukseni siihen, että tietoni tallennetaan Coronarian sähköisenasioinnin palveluun 

sekä potilastietojärjestelmään. Lisäksi suostun siihen, että tietojani voidaan hoitosuhteeni 

edistämiseksi vaihtaa Coronarian ammattilaisten välillä eri yksiköissä/yhtiöissä. 

 

Mikäli olet antanut suostumuksen markkinointilupaan, löydät tarkemman kuvauksen Coronarian 

tietosuojakäytänteistä osoitteesta: https://www.coronaria.fi/tietosuojakaytantomme/ 

 

Pyydettäessä Coronaria liiketoimintojen tietosuojaselosteet ovat saatavilla osoitteesta 

tietosuojavastaava@coronaria.fi. 

 

 

Suostumuksen voimassaolo 

 

Nyt antamani suostumus on voimassa toistaiseksi. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja 

rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Coronaria 

tietosuojavastaavalle. 
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Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden 

teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa ja 

vartioidussa tilassa, johon on rajattu kulkuoikeus. Tietokantoihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja 

niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt. 

 

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

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

– Oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa. EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on 

oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. 

– Oikeus vaatia tiedon korjaamista. EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus 

vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. 

– Oikeus tarkastaa omia tietojaan koskevat järjestelmän lokitiedot. Lokitiedoista selviää, kuka 

rekisteröidyn tietoja on käsitellyt, mitä muutoksia tietoihin on tehty ja milloin. 

– Oikeus poistaa tiedot järjestelmästä. EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus 

saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. 

– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on 

oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen edellyttäen, että käsittely perustuu 

suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös 

oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti 

mahdollista. 

– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä 

on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, 

että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta. 

 

Näitä rekisteröidyn oikeuksia ei sovelleta lakisääteisissä järjestelmissä. Coronaria ei siis 

rekisteristä riippuen välttämättä voi lain mukaan siirtää tai poistaa tietoja järjestelmistä. Pyynnöt 

arvioidaan tapauskohtaisesti. 

 

 

 


