
INFORMATIONSBLANKETT 
 

Den registeransvarige och dennes eventuella representant och kontaktuppgifter 

 

Sinun Hammashoiva AB ett centraliserat patientregister, som också representerar hyrestandläkarnas 

patientjournal. 

Kontaktuppgifter: Sinun Hammashoiva Oy, FO-nummer 2921657-7, Kauppatie 5, 66400 LAIHELA. 

Tel. 045-217 1772 

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig 

TDL PhD Pirjo Juusela. P. 045-217 1772. E-post: info@hammashoiva.fi 

 

Syftet med hanteringen av personuppgifter och den rättsliga grunden för hantering 

 

Hantering av personuppgifter baseras på lagen om patienters ställning och rättigheter (785/1992) och 

hälsoministeriets direktiv om patientjournaler (298/2009). Vi har gjort en uppdelning i patientdata och 

kunddata. 

Kunduppgifterna hänvisar till uppgifter som tillåter kundrelationer och kommunikation. Kontaktuppgifter är 

ett exempel på kunduppgifter.  

Ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige 

 

Behandling av personuppgifter kan ibland vara motiverat på grund av ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige eller en tredje part.   

 

Behandling av personuppgifter kan vara förenligt med ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige till exempel då en betydelsefull relation förekommer mellan denne och den 

registrerade. 

 

Exempel på situationer då ett intresse hos den personuppgiftsansvarige kan vara berättigat och möjliggöra 

behandling av personuppgifter: 

- Ledning, implementering av kundrelationer, kundservice och relaterad kommunikation och 

marknadsföring, utveckling och uppföljning 

- Kundrelationsanalys, gruppering och rapportering samt övrig affärsutvecklingsändamål 

- Insamling och analys av kundfeedback  

- Genomföra marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. 

 

Mottagare eller kategorier av mottagare för personuppgifter  

 

Inga uppgifter lämnas utanför de parter som deltar i produktion, utveckling eller upprätthållande av tjänster 

och kommunikation eller för de parter som agerar på Hammashoivas vägnar, annat än enligt avtal, annan typ 

av samtycke och/eller uttryckliga bestämmelser. 

Uppgifter lämnas inte ut eller överförs utanför EU eller EES. Uppgifter kan överlåtas till en utomstående 

endast med patientens samtycke eller på basis av lagenlig skyldighet. 



 

Den planerade förvaringstiden för personuppgifterna och om det inte är möjligt, 

kriterierna för fastställande av förvaringstiden 

 

Förvaringstiden för patientdata regleras av social- och hälsovårdsministeriets förordning om 

patientdokument (298/2009). Den vanligaste förvaringstiden är 12 år från patientens död eller 120 år från 

patientens födelse. 

https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf 

 

Den registrerades rättigheter 

 

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av egna personuppgifter.  

Den registrerade har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter (gäller inte information som 

skall behandlas juridiskt.) 

information som ska behandlas). 

 

En sådan rätt föreligger i följande situationer: 

 

- Den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta. I så fall begränsas behandlingen för den tid 

som krävs för den personuppgiftsansvarige att säkerställa att uppgifterna stämmer. 

- Behandlingen är lagstridig, men den registrerade kräver inte att uppgifterna raderas 

- Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre dessa personuppgifter för behandlingssyftena, men den 

registrerade behöver dem för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

- Den registrerade har gjort en invändning mot behandlingen av personuppgifter för ett annat syfte än 

direktmarknadsföring, och man väntar på att det fastställs om den personuppgiftsansvariges intressen väger 

tyngre än den registrerades intressen. 

Den registrerade ska ha rätt att återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar lagligheten av 

behandlingen som utförs på grundval av samtycket före återkallelsen, om behandlingen bygger på den 

registrerades samtycke. Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen och rätten att överföra data från ett system till ett 

annat. 

Den registrerade har rätt att invända mot användning av personuppgifter för direktmarknadsföring. 

 

Övrig information 

Att uppge information är inte en juridisk skyldighet eller ett avtalsvillkor. Vägran att lämna personuppgifter 

kan emellertid leda till att vård inte kan ges.  

 

Informationen används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

 

Om den personuppgiftsansvarige har för avsikt att ytterligare behandla personuppgifter för ett annat ändamål 

än det för vilket personuppgifterna samlades in, ska den personuppgiftsansvarige informera den registrerade 

om detta, innan vidare behandling och tillhandahålla all relevant ytterligare information enligt ovan. 

 

På vår hemsida (hammashoiva.fi) använder vi cookies för analys (Google och Facebook) och besökarnas 

personuppgifter behandlas i ett analysprogram  (Underlag för behandling: samtycke från personen). 


