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POTILAS- JA ASIAKASREKISTERINPITO JA REKISTERINPIDON KESKEISET PERIAATTEET 
 
1. Rekisteri 
Rekisterin nimi 
KOTIKUNNAAN HARJOITTELIJAT 
2. Rekisterinpitäjä 
Nimi 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 
Postiosoite 
Luolavuorentie 4, 20810 Turku 
Postinumero 
20810 

Postitoimipaikka 
Turku 

Muut yhteystiedot 
sähköpostiti muotoa etunimi.sukunimi@kotikunnas.fi 
3. Yhteysrekisterinpitäjä (jos sellainen on) 
Nimi 
      
Postiosoite 
      
Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Muut yhteystiedot 
      
4. Henkilötietojen käsittelijät 
Ulkopuoliset organisaatiot eivät pääse sähköisiin asiakastietoihimme; poikkeuksena ovat atk-järjestelmää 
ylläpitävä Plan4It ja asukasjärjestelmää ylläpitävä ja kehittävä Invian Oy. 

5. Rekisterin yhteyshenkilö 
Nimi 
Jenni Lehtoranta 
Postiosoite 
Luolavuorentie 4 
Postinumero 
20810 

Postitoimipaikka 
Turku 

6. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava 
Nimi 
Irina Kurkela 
Puhelin 
044 382 0210 

Sähköposti 
irina.kurkela@kotikunnas.fi 
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7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste (GDPR 6 ja 9 artiklat) 
Opiskelijoiden ja muiden harjoittelijoiden harjoittelujaksojen aikatauluttaminen ja koordinointi. 
(EU) 2016/679 asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä 

 
8. Rekisterin tietosisältö (rekisteriin sisältyvät henkilötiedot sekä potilas- ja asiakastiedot) 
Rekisteriin on koottu sovitut harjoittelujaksot.  
 
Rekisterissä on henkilön  
- nimi  
- oppilaitos 
- harjoittelujakson ajankohta ja jakso 
- tieto siitä, missä yksikössä harjoittelee 
 

9. Mistä henkilötiedot saadaan? 
Tiedot saadaan harjoittelijalta itseltään tai koululta. 

10. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit 
Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista 
henkilötietoryhmittäin suhteessa henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen. Lisäksi henkilötietoja säilytetään 
mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta 
säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. 

11. Henkilötietojen vastaanottajat (ne tahot, joille henkilötietoja luovutetaan) 
Tietoja ei luovuteta Kotikunnaan ulkopuolelle 
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12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka 

Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa. 

 A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa opiskelijavastaavan huoneessa.  
Kun tiedon säilyttämiselle ei ole enää tarvetta, se poistetaan/hävitetään. 

Osoite 
      

 B. Sähköiset aineistot 
Tiedot harjoittelijoista on Kotikunnaan sisäisessä Intranetissa. Siellä olevia tietoja pääsevät katsomaan 
Kotikunnaan työntekijät 

Osoite 
      

14. Rekisteröidyn oikeudet 

 

 A. Oikeus saada pääsy tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla) 
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä 
kirjallisesti ja osoittaa toiminnanjohtaja Pilvi Heiskaselle 044 082 0282 tai osastovastaava Jenni 
Lehtorannalle 044 582 0220, Luolavuorentie 4, 20810 Turku.  
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 B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla) 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

 C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (EU 2016/679:n 16. artikla) 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaistavaksi epätarkat ja virheelliset tiedot sekä saada puutteelliset 
henkilötiedot täydennettyä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa toiminnanjohtaja Pilvi Heiskaselle 
044 082 0282 tai osastovastaava Jenni Lehtorannalle 044 5820 220. Luolavuorentie 4, 20810 Turku.  
  
 

 D. Oikeus poistaa tiedot (EU 2016/679:n 17. artikla) 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot, mikäli niitä ei tarvita niihin 
tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta tai tietoja on 
käsitelty lainvastaisesti. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa toiminnanjohtaja Pilvi Heiskaselle 
044 082 0282 tai osastovastaava Jenni Lehtorannalle 044 5820 220. Luolavuorentie 4, 20810 Turku.  
 
  E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla) 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus 
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on 
toimitettu. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa toiminnanjohtaja Pilvi Heiskaselle 044 082 0282 
osastovastaava Jenni Lehtorannalle 044 5820 220. Luolavuorentie 4, 20810 Turku.  
  


