6.11.2020

TERVEYSKYSELYIDEN
TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot
Lappica Oy
Lapinkävijäntie 2, 96100 ROVANIEMI
Yhtiön tietosuojavastaava: Petteri Heikki, 050 3151 461, petteri.heikki@lappica.fi
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot
tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@lappica.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti
tai kirjallisesti osoitteeseen: Lapinkävijäntie 2, 96100 ROVANIEMI
2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään terveys- ja hyvinvointipalveluiden
tarjoamiseen ja palveluiden yksilölliseen kohdentamiseen.
3. Käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysaika
Seuraavat tiedot tai osa tiedoista tallennetaan ja käsitellään:
- Perustiedot (henkilötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli, työnantaja)
- Yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
- Tietoa käyttäjän elintavoista (esimerkiksi ravinto, liikunta, tupakointi, uni, alkoholinkäyttö, vireystila)
henkilökohtaisista tavoitteista, motivaatiosta terveyskäyttäytymisen muutokseen sekä henkilön terveydentilasta kuten
sairastumisriskeistä ja terveydentilaan liittyvistä tiedoista (mm. verenpaine, paino, pituus).
- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot/lokitiedot
Tietoja säilytetään henkilön asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhde syntyy henkilön työnantajan käyttäessä
rekisterinpitäjää työterveyspalveluiden tarjoamiseen henkilöstölleen.
4. Säännönmukaiset tietolähteet
Yksilöintitiedoista nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero saadaan työnantajalta. Muut tiedot henkilö
antaa itse kyselyyn osallistuessaan tai palvelua käyttäessään.
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta muodossa, josta henkilö voidaan tunnistaa. Ryhmätietoja saatetaan luovuttaa työnantajalle
sellaisessa muodossa, jossa henkilöitä ei voida tunnistaa. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
Tietoja ei siirretä EU/ETA talousalueen ulkopuolelle.
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6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja niiden
saatavuuden turvaamiseksi sekä luvattoman käytön estämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietosi
suojataan tietojen arkaluontoisuuden ja niihin liittyvien riskien edellyttämällä tavalla. Pääsy henkilötietoihin on rajattu
niille, jotka tarvitsevat tietoja ja joilla on järjestelmiin pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia valvotaan.
Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja ohjeiden
noudattamisessa. Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan tietosi kaikissa tilanteissa. Jos henkilötietosi vaarantava
tietoturvaloukkaus kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme asiasta tietosuojalainsäädännön vaatimusten
mukaisesti.
7. Rekisteröidyn oikeudet
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen
Yhteystiedot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
8. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo,
että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
9. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste
on viimeksi päivitetty 6.11.2020
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