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1. Rekisterin nimi 

 

Atk-ohjelmien käyttöoikeushakemusrekisteri 

 
 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 

Rauman kaupunki sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma  

 
3. Yhteyshenkilö 

rekisteriä 
koskevissa 
asioissa  

 

 

Sovellusasiantuntija 
Steniuksenkatu 2 
26100 Rauma 
p. 02 835 2153 
 

 
 
4. Henkilötietojen  
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin käyttö-
tarkoitus 

 

Hakemusten perusteella annetaan käyttöoikeudet eri atk-ohjelmiin. Niiden 
perusteella voidaan todentaa käyttöoikeuksien oikeellisuus. 
 
PERUSTEET: 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastoetojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

 
 
5. Rekisterin   
tietosisältö 
 

 

Henkilön nimi, henkilötunnus, työtehtävä, toimipiste, rekisteröintinumero 
(Terhikki), työssä tarvittavat ohjelmat 
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS: 
Tiedot ovat salassa pidettäviä 
 
Tietojen yhdistäminen muihin henkilörekistereihin: 
– ei yhdistetä. 
 

 
6. Säännönmukaiset  
tietolähteet  
 

 

Esimies ilmoittaa hakemuksen tiedot. 
JulkiTerhikki 

 
7. Säännönmukaiset  
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle 
 

 

Tietoja ei luovuteta. 

 
8. Rekisterin ylläpito- 
järjestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 
 

Käyttöoikeushakemukset kuluvalta vuodelta säilytetään mapissa Atk-tiimin 
tiloissa, lukitussa kaapissa ja vanhemmat mapeissa Talous- ja hallintopalvelujen 
lukitussa arkistossa. 
Allekirjoitetut käyttösitoumus-lomakkeet säilytetään mapeissa Atk-tiimin tiloissa 
lukitussa kaapissa. 
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TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan 
arkistointisuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella. 
 
Manuaalinen aineisto: 
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan. 
 

 
9. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

 

PERUSTEET: 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla ja tietosuojalaki 34 §.  

  
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 

toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.   

  
Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä 
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Rekisterinpitäjä perii 
tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi 

vuosi.  

  
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava 

mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

  
Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdan 3 rekisteriasioiden 

yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteistä ja Rauman kaupungin 
Internet-sivuilta.  
 

 
10. Oikeus vaatia 

tiedon korjaamista 
 

 

Hakemuksia ei korjata. 
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