
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
29.1.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kustannus Oy Duodecim 

Osoite 

PL 874 (Kaivokatu 10 A, 7. krs.), 00101 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p. 09 618 85 (vaihde) 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Anne Syrjälä 
Osoite 

Kustannus Oy Duodecim, PL 874 (Kaivokatu 10 A, 7. krs.), 00101 Helsinki  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p. 09 618 85 (vaihde), anne.syrjala@duodecim.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Sisältöjen toimitusjärjestelmä Duodecimin työpöytä 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Kustannus Oy Duodecimin aineistojen sähköiseen muokkaukseen, tekijätietoihin ja yhteydenpitoon 
liittyvä rekisteri.  
 
Duodecimin työpöytä on rekisteri, jonka tietoja Kustannus Oy Duodecimin henkilökunta sekä henkilön 
kanssa yhteistyössä olevat toiset tekijät käyttävät aineistojen muokkaukseen sähköisessä 
yhteistyötilassa. Rekisteri sisältää myös tiedot tehdyistä ja tulevista tuotteista ja niiden tekijöistä 
rooleineen. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tekijöiden kesken. Työpöytä käyttää 
Google Docs -palvelua sisältöjen muokkaukseen. Käyttäjä voi kirjautua ja käyttää omia Google-
tunnuksiaan dokumenttien muokkaukseen. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- henkilön nimi 
- sähköpostiosoitteet 
- tuotteet ja sisällöt, joiden tekemiseen henkilö osallistuu tai on osallistunut 
- rooli(t), joka tekijällä on kussakin tuotteessa 
- mahdollisesti kuva 
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilötietojen osalta päivitykset tapahtuvat henkilöiden omilla ilmoituksilla. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

      

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, 
puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Duodecimin työpöytä on käyttäjätunnistuksen takana. Jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen 
käyttäjätunnus. Käyttäjät näkevät omilla tunnuksillaan tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeelliset 
tiedot. Järjestelmän käyttöoikeudet antaa ja käyttölokia valvoo järjestelmätukihenkilö. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin merkityt tietonsa. Kirjalliset tarkastuspyynnöt 
lähetetään osoitteeseen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, 00101 HELSINKI. Rekisteritietojen 
tarkastuspyyntö -lomake löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Mikäli henkilö havaitsee tiedoissaan virheen, hän voi pyytää tietojen korjaamista osoitteesta 
Lääkäriseura Duodecim, PL 713, 00101 Helsinki tai puhelimitse 09 618 851.  
Korjausvaatimus on suositeltavaa esittää kirjallisesti. Tässä voidaan käyttää esimerkiksi 
tietosuojavaltuutetun toimistossa laadittua mallilomaketta. Käytännössä rekisteröity voi esittää 
vaatimuksensa myös suullisesti, jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe, jonka hän arvelee 
tällä tavoin korjaantuvan. Tietojen korjaamisvaatimuksen käsittely ja tietojen korjaaminen on 
rekisteröidylle maksutonta. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.  

 


