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Uppgifter om utfärdare 
Utfärdad av (datum och namn) 
 

Uppdaterad av (datum och namn) 
21.5.2018 Kimi Kurkinen 

Uppgifter om registret 
1 Registrets namn 

Medilaser Oy:s patient- och kundregister 
 

2 Registeransvarig (namn, adress, telefonnummer) 

Medilaser Oy, Biskopsbron 9a, vån. 4 02230 Esbo Tfn 09-231 50480 
 

3a Person som ansvarar för registerärenden (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) 

Verkställande direktör Lasse Hyyti, Biskopsbron 9a, vån. 4 02230 Esbo 
telefon 040 772 6811, lasse.hyyti@medilaser.fi.  
 
3b Kontaktperson(er) i frågor som rör registret (namn, telefonnummer, e-postadress) 

Dataskyddsansvarig Tuomas Mainio, tietosuojavastaava@coronaria.fi 
 

4 Syftet med behandling av personuppgifter 

Syftet med ögonläkarmottagningens kund- och patientregister är att lagra och följa 

upp kundernas person- och kontaktuppgifter, ögon- och övrig hälsa samt 
observationer och undersökningsresultat samt behandlingsplansinformation i 
anknytning till kundens hälso- eller sjukvård samt behandling av uppgifter som 

uppstår till följd av dem. Grunden för registret är lagstadgade krav och kund- och 
patientförhållandet. 
 

Registret används även för tidsbokning, behandling av kundernas beställningar och 
köphändelser samt funktioner i anknytning till ekonomisk förvaltning. 
 

Registret används även för planering och statistikföring av den registeransvarigas 

egen verksamhet samt skötsel av kundrelationen. 
 

Huvudsaklig lagstiftning som styr verksamheten: 

- Arkivlagen 1994/831 

- Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och 

hälsovården 2007/159 

- Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 2009/298 

- Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1994/559 

- Lagen om privat hälso- och sjukvård 1990/152 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
 

Rättslig grund för behandling av uppgifter i detta register är enligt artikel 6 i EU:s 
allmänna dataskyddsförordning: 

- Den registrerades samtycke 

- Avtal mellan parterna 
 

Registrets datainnehåll, datakällor och överlåtelse av uppgifter 
5a Registrets datainnehåll 

- Specificerande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, ålder 

- Styrka på glasögon 

- Meruppgifter som frivilligt lämnats av kunden 

- Tidsbokningsuppgifter 
 

5b Registerunderhållssystem 
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- Medilasers e-postsystem 
- Patientdatasystemet Acute 
- Provad CallCenter 
- Patientdatasystemet Promeda 
- Onlinebokningssystem (via webbsidan Tohtorille.fi) 
- Kide (elektroniskt patientarkiv) 
- Datagraph 
- Giosg 

 

6 Normala datakällor 

Patientens grunduppgifter i kundregistret som tillhör registret: 
- Namn, personbeteckning, födelsedatum, adressuppgifter, telefonnummer 
- Uppgifter om yrke och arbetsgivare  
- Uppgifter om kundens samtycken 

 
I registrets optiker-, glasögon-, kontaktlins-, anamnes- och ögonläkarsektion finns bl.a.: 

- Uppgifter om kundens glasögon 
- Undersökningsuppgifter rörande ögon- och övrig hälsa 
- Uppgifter om ordinerade och sålda glasögon 
- Uppgifter om mediciner, undersökningar och behandlingar 
- Uppgifter om behandlingsplan 
- Sparade intyg och andra blanketter 
- Antecknarens namn och ställning och anteckningarnas tidpunkt 
- Uppgifter om sjukdomar 

 

7 Normal överlåtelse av uppgifter 

Patientuppgifter är sekretessbelagda (lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 
13 § ”Patientlagen) och personal och yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har 
tystnadsplikt rörande uppgifter som erhållits i samband med behandling av patienten. 
 
Patientuppgifterna kan överlåtas med patientens specificerade samtycke eller om det regleras 
uttryckligen i lagen. Då överlåtelse av uppgifter kräver patientens samtycke kan samtycket till 
överlåtelse av uppgifter återkallas.  
 
Uppgifterna i patientdatasystemet överförs automatiskt till Omakanta. Uppgifterna överlåts vid 
behov också till FPA för FPA-ersättning. 
 

  

8 Överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES 

Uppgifterna överförs eller överlåts inte utanför EU eller EES.  
 

Skydd av register 
9 Principer för skydd av registret 

Patientuppgifterna är sekretessbelagda enligt lag. Patientuppgifterna får inte överlåtas till 
utomstående utan patientens samtycke eller uttrycklig lagstiftning. Patientuppgifterna får endast 
användas för att behandla patienten och för uppgifter i anknytning till behandlingen. Den 
registeransvarigas högsta ledning beslutar om att ge anställda användningsrättigheter till 
uppgifterna i patientregistret i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver. 
 
A. Manuellt material 

Pappershandlingar lagras i övervakade lokaler eller i låsta skåp. Endast vårdpersonalen har 
tillgång till handlingarnas förvaringsutrymmen. 

 

B. Elektroniskt material 
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Användningsrättigheterna till kunddatasystemen baseras på personliga användarnamn och 
lösenords och deras användning övervakas med logguppgifter. Användningsrättigheter beviljas 
utifrån yrkesbeteckning och uppgift. 
 

Den registrerades rättigheter 
10 Rätt att granska och rätta uppgifter 

 
Den registrerade har: 

- Rätt att tillgå sina uppgifter. Enligt artikel 15 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att få 
tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne.  

- Rätt att kräva rättelse. Enligt artikel 16 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att få 
felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.  

- Rätt att granska logguppgifter som rör egna uppgifter. Av logguppgifterna framgår vem 
som behandlat uppgifter om den registrerade, vilka ändringar som gjort i dem och när. 

- Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Enligt artikel 77 i EU 2016/679 har 
den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå vid en 
tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter strider 
mot förordningen.  

-  
 
Begäran ska ställas skriftligen till den dataskyddsansvariga vid Coronaria. Blankett finns att 
hämta vid samtliga av Medilasers eller Coronarias kliniker. 
  

11 Övriga rättigheter i anknytning till behandling av personuppgifter  

Den registrerade har: 
- Rätt att radera sina uppgifter från systemet. Enligt artikel 17 i EU 2016/679 har den 

registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina 
personuppgifter raderade.  

- Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat. Enligt artikel 20 i EU 2016/679 har 
den registrerade rätt att flytta sina personuppgifter från ett system till ett annat, under 
förutsättning att behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och sker 
automatiserat. Den registrerade har också rätt att flytta sina uppgifter direkt från den 
registeransvariga till en annan om det är tekniskt möjligt. 

 
Dessa rättigheter tillämpas inte i lagstadgade system. Coronaria kan alltså oavsett register enligt 
lagen inte nödvändigtvis överföra eller radera uppgifter ur systemet. Begäran görs fallspecifikt. 
 
Begäran ska ställas skriftligen till den dataskyddsansvariga vid Coronaria. Blankett finns att 
hämta vid samtliga av Medilasers eller Coronarias kliniker.  
  

12 Övriga rättigheter i anknytning till behandling av personuppgifter 

Specificerande uppgifter som samlas i personregistret används inte i kommersiella syften.  
 

 


