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SAMTYCKE TILL LAGRING AV DATA I CORONARIAS 
ELEKTRONISKA TJÄNST 

 
 
Registrets namn 

Coronaria Oy:s användarregister för e-tjänsten 
 
Registeransvarig (namn, adress, telefon) 

Coronaria Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Uleåborg, Tel. 020 780 6260 
 
Detta samtycke till lagring av data i Coronarias e-tjänst omfattar alla Coronarias aktiebolag. 
Coronarias aktiebolag finns på adressen https://www.coronaria.fi/yhteystiedot/yritykset-ja-
laskutusosoitteet/  

 
Kontaktperson(er) för registerärenden (namn, e-post) 

Dataskyddsombud, tietosuojavastaava@coronaria.fi 
 
Samtycke 

 
Jag samtycker till att mina uppgifter lagras i Coronarias e-tjänst och i 
patientinformationssystemet. Dessutom ger jag mitt samtycke till att mina uppgifter kan utbytas 
mellan Coronarias professionella inom olika enheter/bolag för att främja min vårdrelation. 

 
Om du har gett ditt samtycke till ett godkännande för försäljning hittar du en mer detaljerad 
beskrivning av Coronarias dataskyddspraxis på adressen: 
https://www.coronaria.fi/tietosuojakaytantomme/ 

 

På begäran är dataskyddsbeskrivningarna för Coronarias företag tillgängliga på 
adressen tietosuojavastaava@coronaria.fi 

 
 
Samtyckets giltighet 

 
Det samtycke jag nu har gett gäller tills vidare. Det är frivilligt att ge sitt samtycke och den 
registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke genom att skriftligen meddela Coronarias 
dataskyddsombud om detta. 
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Principer för registerskydd 

 
Uppgifterna i användarregistret lagras i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och 
andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i ett låst och bevakat 
utrymme, dit tillgången är begränsad. Data som lagras i databaserna är endast tillgängliga för, och 
berättigade för användning av, på förhand namngivna personer. 

 
Uppgifterna kommer inte att överföras eller lämnas ut utanför EU eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). 

 
 
 
Den registrerades rättigheter 

 
– Rätt till tillgång till sina egna uppgifter. Enligt artikel 15 i EU 2016/679 har den registrerade 
rätt till tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. 
– Rätt att kräva att informationen rättas. Enligt artikel 16 i EU 2016/679 har den registrerade rätt 
att kräva att felaktig information som rör honom eller henne rättas. 
– Rätt att kontrollera systemloggar för sina egna uppgifter. Logguppgifterna visar vem som 
har hanterat den registrerades data, vilka ändringar som har gjorts i uppgifterna och när. 
– Rätt att radera data från systemet. Enligt artikel 17 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att 
utan onödigt dröjsmål få den registeransvarige att radera de personuppgifter som rör den 
registrerade. 
– Rätt att överföra data från ett system till ett annat. Enligt artikel 20 i EU 2016/679 har den 
registrerade rätt att överföra sina personuppgifter från ett system till ett annat, förutsatt att 
hanteringen baseras på samtycke eller överenskommelse och utförs automatiskt. Den 
registrerade har också rätt att få sina data överförda direkt från en registeransvarig till en annan 
om detta är tekniskt möjligt. 
– Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har den 
registrerade rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten på dataombudsmannens byrå om 
han eller hon anser att hanteringen av personuppgifter bryter mot en förordning. 

 
Dessa rättigheter för den registrerade tillämpas inte i lagstadgade system. Beroende på registret 
kan Coronaria alltså inte nödvändigtvis överföra eller radera data från systemen. Förfrågningarna 
bedöms från fall till fall. 
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