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1. Rekisterin nimi
2. Rekisterinpitäjä

3. Rekisterinpitäjän
edustajan yhteystiedot
4. Tietosuojavastaava ja
yhteystiedot
5. Rekisteröityjen ryhmät
ja henkilötietoryhmät
(rekisterin tietosisältö)

Phhyky.fi -verkkopalvelu
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
p. 03 819 11
Viestintäpäällikkö
Tommi Pätynen
tommi.patynen@phhyky.fi
Tietosuojavastaava
Antti-Olli Taipale
antti-olli.taipale@phhyky.fi
Phhyky.fi -verkkopalvelu on kaikille avoin. Sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröintiä.
Sivustoon voidaan lisätä kirjautumista edellyttävä osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei
kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä
kerätään kootusti tilastollista tietoa: palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista
sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia
tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics.
Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa
http://www.google.fi/policies/privacy/
Palautteen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin voi lähettää sivuston
yhteydenottolomakkeen välityksellä. Viestiin liitetään lähettäjän yhteystiedot, jotta siihen
voidaan vastata. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

8. Käsittelyn
oikeusperuste

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset,
henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät
10. Henkilötietojen siirrot
kolmansiin maihin
11. Henkilötietojen
profilointi ja
automaattinen
päätöksenteko
12. Säilytysaika ja
poistamisen määräajat

Henkilötietoja sisältävää viestiä lähetettäessä on huomioitava, että suojaamattomana
lähetetyn yhteydenottolomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon
salassapitoa ja suojaamista voida täysin varmistaa. Huomioithan tämän lähettäessäsi
viestin, joka sisältää yksityisyyden kannalta arkaluontoisia tietoja.
Käytämme evästeitä (cookies) sivuston käytettävyyden parantamiseksi ja palveluiden
kehittämiseksi. Evästeiden avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä ja esimerkiksi
millä selaimilla verkkosivustoamme käytetään. Voit estää evästeiden käytön selaimen
asetuksissa.
Verkkosivullamme olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten Facebook,
Instagram ja Google Analytics, voivat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen liittyvää tietoa.
Tämä on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella. Voit kytkeä tällaiset kolmannen
osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista niiden ohjeiden mukaisesti.
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen
käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, tilastointiin,
rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin
suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimuksesta johtuvat
velvollisuutemme sekä täyttääksemme lainsäädännöstä johtuvat velvoitteemme. Lisäksi
käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääksemme ja
kehittääksemme toimintaamme ja palveluamme.
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta
tilannetta, jolloin Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta
varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Henkilötietojen säilytysjakson

13. Rekisteröidyn
informointi
14. Itseään koskeviin
henkilötietoihin pääsy /
tarkastusoikeus
15. Oikeus tietojen
oikaisemiseen,
poistamiseen, käsittelyn
rajoittamiseen, käsittelyn
vastustamiseen tai
oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen.

16. Oikeus peruuttaa
suostumus
17. Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

18. Tietojen antamisen
pakollisuus

pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää
henkilötietoja, vaikka käyttäjän sopimussuhde olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin
on syy tehdä niin.
Rekisteriseloste on nähtävissä sähköisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
internet-sivuilla osoitteessa www.phhyky.fi.
Käyttäjä voi olla yhteydessä rekisterinpitäjän edustajaan ja pyytää tarkistamaan itsestään
tallentamansa tiedot tai tiedot, jotka hänestä on phhyky.fi-palveluun tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai
sähköpostitse.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista
rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen
tai sähköpostitse.
Hakijan henkilötietoja ei voida siirtää suoraan muihin järjestelmiin, mutta halutessaan
käyttäjä voi pyytää tietojaan rekisterin ylläpitäjän edustajalta.
Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa phhyky.fi-palveluun lähettämänsä
yhteydenottonsa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena
oikeusministeriön yhteydessä on tietosuojavaltuutettu.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki / PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinneuvonta puh. 029 56 16670
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
Jos et anna pyytämiämme henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti
pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Pyydämme sinulta aina
vain välttämättömät tiedot tarvittaessa perusteluineen ja käsittelemme tietojasi tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.

