
Tietosuoja ja rekisteriseloste  

Rekisterinpitäjä  

Kustannus Oy Duodecim  
Kaivokatu 10 A  
00100 Helsinki  
puh. 09 618 851  
e-mail: kustannus@duodecim.fi  

Yhteyshenkilö  

Liisa Snicker  
Kustannus Oy Duodecim  
Kaivokatu 10 A  
00100 Helsinki  
puh. 09 618 851  

Rekisterin nimi  

Duodecimin testaajaryhmä  

Rekisterin käyttötarkoitus  

Kustannus Oy Duodecim kerää testaajaryhmään luovutettuja tietoja henkilörekisteriin, josta poimitaan 
käyttäjiä erilaisiin Duodecimin tuotteita käsitteleviin testaustilanteisiin. Asiakkaiden henkilötietoja 
käsitellessään Kustannus oy Duodecim noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta 
televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää 
tietojenkäsittelytapaa  

Rekisterin tietosisältö  

Testaajiksi ilmoittautujilta kysytään ja tallennetaan seuraavat tiedot: Etunimi, sukunimi, syntymävuosi, 
sähköpostiosoite, ammatti, erikoistumisala (lääkäreiltä), osallistuminen potilastyöhön (lääkäreiltä), 
päätyöpaikan kuvaus (ei nimeä), tietokoneen ja internetin käyttötaidot, postinumero sekä Duodecimin 
tuotteiden ja palveluiden tuntemus.  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Asiakkaiden henkilötietoja 
voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Kustannus Oy Duodecimin 
henkilörekistereistä, joihin asiakkaan henkilötietoja on asiakkaan suostumuksella tallennettu.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle  

Vastaajan suostumus pyydetään erikseen Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuotteiden (esimerkiksi 
Aikakauskirja Duodecim, Käypä hoito -suositukset jne.) testaamisen osalta. Luvan antaneiden henkilöiden 
tietoja voidaan luovuttaa Suomalaiselle Lääkäriseuralle Duodecimille testaustarkoitusta varten. Tietoja ei 
luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  



Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteriin ei sisälly manuaalista aineistoa.  
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat 
tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu 
ulkoa päin palomuurilla.  

Rekisterin tietojen tarkistaminen ja korjaaminen  

Vastaaja on oikeutettu tarkistamaan rekisteriin tallennetut tiedot itsestään sekä vaatimaan virheellisten 
tietojen korjaamista. Pyyntö omien tietojen tarkistuksesta ja mahdollisten virheiden korjaamisesta tulee 
toimittaa kirjallisesti. Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Kustannus Oy Duodecim, PL 874, 
00101 HELSINKI. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta 
www.tietosuoja.fi. 

Rekisterin tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin  

Rekisteriin kerättyä tietoa ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, 

markkinatutkimuksiin tai henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta varten ellei vastaaja erikseen anna lupaa 

näihin käyttötarkoituksiin. 


