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Äidinmaitokeskuksen asiakasrekisteri
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä, Servica
Y-tunnus 2389832-7
Käyntiosoite: Leväsentie 3,70700 Kuopio
Käyntiosoite: Leväsentie 3,70700 Kuopio
sähköposti: kirjaamo@servica.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö/tietosuojavastaava

Kirsi Happonen, johdon assistentti
Leväsentie3, 70700 Kuopio
044 4260 006

3. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Päivi Räsänen, ravitsemussuunnittelija
044 4260 622

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan luovuttajaksi sopivuuden selvittämisessä sekä maidon kotihakua
ja maksutietojen lähetystä varten.

Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta
(Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan äidinmaidon luovuttajan yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitilin
numero, synnytyspäivämäärä, aiemmat synnytykset sekä käytössä olevat lääkkeet ja ter-
veystietoja siltä osin kuin ne liittyvät sopivuuden selvittämiseen luovuttajaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää asiakkaan itsensä antamia tietoja.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Tietojen säilytysajat ja –paikat perustuvat tiedonhallintasuunnitelmaan.
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8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain määrittelemin tavoin ja rekisteröidyn asi-
akkaan suostumuksella.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA maiden ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään Servican sähköisissä tietokannoissa, jotka on suojattu
asianmukaisien palomuurien, salasanojen ja muiden teknisten keinojen avulla. Tiedot
tallennetaan Ecxel –taulukkolaskentaohjelmaan sekä manuaalisesti paperille. Tietokone
sekä paperiset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi korjata tietoja ja lisätä kerättyyn tietoon lisätietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaa-
tia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekiste-
röidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu suostumus tai muuttaa sitä.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä
kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle asiakaspalvelussa, missä henkilötiedot varmenne-
taan. Tietopyyntölomakkeen saa Servican asiakaspalvelusta tai sen voi tulostaa Servican
verkkosivuilta.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuoja-
lainsäädäntöä.


