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Rekisterinpitäjä 

SRK Group Oy (SRK Group Oy, Suomen Radiologikeskus Oy, Kajaanin Radiologikeskus Oy)  

Y-tunnus: 3274463-7 

Lars Sonckin Kaari 12, 02600 ESPOO 

Rekisterin nimi 

Potilasrekisteri 

Yhteyshenkilö 

Mia Huopainen mia.huopainen@radiologikeskus.fi 

Tietosuojavastaava 

Juhani Tuomola juhani.tuomola@radiologikeskus.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan terveydentilan ja sairauksien 

järjestämiseen, toteuttamiseen, suunnitteluun ja seurantaan. 

 Markkinointi- ja viestintätarkoituksiin perustuen asiakkaan suostumukseen.  

Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin, laadun 

varmistamiseen sekä tietojohtamiseen perustuen lakiin. 

Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn perustuen lakiin ja 

yrityksen etuun. Laskutusta ja perintää varten perustuen asiakkaan ja yhtiön väliseen 

sopimukseen. 

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä 

Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset 

tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät terveystiedot, laboratoriotulokset sekä muut 

hoidon kannalta tarpeelliset tiedot. 

Seulontatutkimuksiin liittyvät terveystiedot hoidon suunnitteluun, toteuttamisen ja seurannan 

turvaamiseksi. Seulonta asiakkaiden tiedot säilytetään erillisessä järjestelmässä. 

Rekisterin tietosisältö 

Henkilötunnus, Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Terveyttä koskevat tiedot, 

Laskutustiedot, Ajanvaraustiedot 

Käsittelyperuste 

Suostumus, Sopimus, Lakisääteinen velvoite, Kansanterveyteen liittyvä yleinen etu. 
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Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista 

Hoitohenkilökunta potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan 

turvaamiseksi. Ajanvaraushenkilökunta potilaan hoidon suunnittelu. Potilastietoja luovutetaan 

kolmansille osapuolille potilaan suostumuksella ja lainsäädännön perusteella. 

Tietolähde 

Rekisteröidyltä itseltä, Muusta lähteestä. Seulontatiedot saadaan väestötietojärjestelmästä. 

Kuvaus tietolähteistä 

Potilaan ilmoittamat tiedot, Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, 

Toimintayksiköltä annetun lähetteen perusteella tai ostopalvelusopimukseen perustuen 

laskutuksen oikeellisuuden tarkistamiseksi tiedot siitä, ketä on hoidettu, mitä toimenpiteitä tehty, 

Henkilötietoja saadaan myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai terveydenhuollon 

ammattihenkilöiltä potilaan suostumuksella, Seulonnan kutsutiedot kerätään 

joukkotarkastusrekisteristä, jonka tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Potilaan hoitoon liittyviä tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

potilasasiakirjoista mukaisesti 12 vuotta kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan 

syntymästä. 

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle 

Ei 

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä 

Ei 

Oikeus perua suostumus 

Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilmaiseksi. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen 

lopetetaan henkilötietojen käsittely niiltä osin kuin käsittely on perustunut suostumukseen. 

Rekisteröidyn muut oikeudet 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin, Oikeus tietojen 

oikaisemiseen. 

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen, jos tiedot ovat 

rekisteröidyn itse toimittamia ja henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai 

sopimukseen. Potilastietojen osalta siirto-oikeus ei ole sovellettavissa. 
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Oikeus tehdä valitus 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 

jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty 

rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen 

käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia 

muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 


