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Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatijan tiedot
Laadittu (pvm ja nimi)

Päivitetty (pvm ja nimi)

8.6.2009

1.4.2016 Marja Kälkäjä

Rekisteritiedot
1 Rekisterin nimi

Tuotetestaukseen osallistuvien testihenkilöiden tutkimuslupatietokanta
2 Rekisterin pitäjä
Oulun kaupunki, Hyvinvointilautakunta

Käyntiosoite: Torikatu 10 A, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 27, 90015 Oulun kaupunki
3a Rekisteriasioista vastaava henkilö

Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä
Oulun Kaupunginsairaala,Kiviharjuntie 5
90015 Oulun Kaupunki
3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Hankintasuunnittelija Jaana Kokko
Torikatu 10 A, PL 27
90015 Oulun kaupunki
4 Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on arkistoida tuotetestaukseen osallistuvien henkilöiden suostumukset
tuotetestaukseen osallistumisesta, sekä suostumukset tutkimusmateriaalin luovuttamisesta
testaushenkilökunnan käyttöön. Rekisterin tarkoituksena on myös tuotetestauksen aikana syntyvän
tutkimusmateriaalin arkistointi. Aineiston keräys tapahtuu vastaanottokäynnin tai henkilökohtaisen
haastattelukäynnin yhteydessä.
Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus
5 Rekisterin tietosisältö

a) tuotetestaukseen osallistuvien henkilöiden suostumukset tutkimukseen osallistumisesta
b) tuotetestaukseen osallistuvien henkilöiden suostumukset testitulosten luovuttamisesta
testaushenkilökunnan käyttöön
c) tuotetestauksesta kerättävät esitiedot (ikä, paikkakunta, koulutus)
d) tuotetestauksen yhteydessä kerättävät manuaaliset ja sähköiset tutkimustulokset
e) tuotetestauksessa mahdollisesti kerättävä sähköinen videomateriaali
Rekisterin ylläpitojärjestelmät

Palomuurilla ja salasanalla suojattu Windows SharePoint työtila.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa.
6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten sähköisesti tai manuaalisesti ilmoittamat tiedot. Lisäksi
rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat tutkimuksen suorittamisen yhteydessä, sekä
tutkimuksen aikana mahdollisesti kerättävä videomateriaali.
7 Rekisterissä olevien tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta TTKaakkurin ja Kaakkurin terveysaseman henkilökunnan ulkopuolelle.
8 Tietojen luovutuksen peruste, luovutuksesta päättävä henkilö ja yhteystiedot

Henkilötietolaki 26§ - 28§
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24§(621/1999)
Hankintasuunnittelija Jaana Kokko p. 044 703 4030
Jos tietoja ei luovuteta, henkilötietolain tarkoittamat todistukset antaa:
Terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä
Oulun kaupunginsairaala, Kiviharjuntie 5
90015 Oulun Kaupunki
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Virkanimike

Puhelin

Valtuutuksen peruste (virka-asema tai jatkodelegointipäätös)
virka-asema
jatkodelegointipäätös

Rekisterin suojaaminen
9 Rekisterin suojaaminen
Analoginen aineisto

Manuaalinen aineisto arkistoidaan lukolliseen arkistokaappiin.
Tuotetestaukseen osallistuvien vastaukset käsitellään nimettömänä eikä tutkimuksesta julkaista mitään
sellaista, josta voisi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Tutkimuksen aikana syntyvä sähköinen ja manuaalinen
aineisto, sekä mahdollinen videomateriaali tuhotaan välittömästi kulloisenkin tuotetestausprojektin päätyttyä.
Tuotetestaukseen osallistuvien suostumuslomakkeita säilytetään yhden (1) vuoden ajan tutkimuksen
alkamisesta.
Digitaalinen aineisto

Sähköinen materiaali säilytetään palomuurein ja salasanoin suojatulla palvelimella.
10 Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
11 Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 12)
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28).
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto (Henkilötietolaki § 29).
Pyyntö osoitetaan:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27, Torikatu 10 A
90015 Oulun kaupunki
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