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1 REKISTERINPITÄJÄ

Kuopio	6.	Niiralan	Apteekki	Prismassa
Petra	Vidgren
1778986-1
SavilahdenPe	10,	70700	Kuopio	
017-3696900
niiralanapteekki.kuopio@apteekit.net

1.1 Rekisterin	yhteyshenkilö

Simo	Vidgren
SavilahdenPe	10,	70700	Kuopio
0505307448
simo.vidgren@apteekit.net

2 HENKILÖTIETOJEN	KÄSITTELYN	TARKOITUS

Rekisterin	 henkilöPetojen	 käsiQelyn	 tarkoituksena	 on	 apteekin	 palvelun
järjestäminen	 asiakkaalle.	 HenkilöPetojen	 käsiQely	 perustuu	 yleisen
Petosuojalainsäädännön	 ohella	 apteekkitoimintaa	 koskevaan	 yksityiskohtaiseen
lainsäädäntöön.

Apteekki	 käsiQelee	 henkilöPetoja	 toimiQaessaan	 lääkkeitä	 tai	 muita
hoitotarvikkeita	 lääkkeen	 määräämiseen	 oikeutetun	 henkilön	 määräämällä
resepPllä.	 Lääkeostoja	 käsiteltäessä	 apteekki	 vähentää	 lääkeostojen	 hinnasta
Kelan	ja	vakuutusyhPön	tai	työpaikkakassan	maksamia	korvauksia.	

Lisäksi	 apteekki	 tuoQaa	 sopimukseen	 tai	 asiakkaan	 suostumukseen	 perustuen
asiakkaille	erilaisia	 lääkehoitoon	 liiQyviä	palveluita.	Kanta-asiakkaista	keräämme
kanta-asiakassopimuksen	 tai	 kanta-asiakkaan	 kulloinkin	 antaman	 suostumuksen
rajoissa	 henkilöPetoja,	 joita	 käytämme	 asiakaskokemuksen	 tai	 palvelumme
parantamiseen.

Tärkeään	 yleiseen	 etuun	 perustuen	 hoidamme	 muiden	 apteekkien	 kanssa
lääkealan	 valvontaviranomaisten	 sekä	 päihdelääkärien	 kanssa	 yhdessä
suunniteltua	apteekkisopimusmeneQelyä.

HenkilöPetojen	käsiQely	apteekissamme	on	ehdoQoman	luoQamuksellista.	
Henkilöstöllä	on	normaalin	salassapitovelvollisuuden	lisäksi	terveydenhuollon	
lainsäädäntöön	perustuva	elinikäinen	salassapitovelvollisuus	henkilön	lääkkeitä	
ja	terveydenPlaa	koskevien	Petojen	osalta.	
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3 REKISTERIEN	NIMET

- Lääkemääräysrekisteri	
- Asiakkuudenhallinta	
- Kelan	suorakorvaus	ja	toimeentulolaskutus,	vakuutusyhPöt
- Annosjakelu
- Apteekkisopimusrekisteri
- Laskutuspalvelut	
- MarkkinoinPjärjestelmä
- TilastoinP	ja	jatkuvuuden	suunniQelu

4 REKISTERIEN	TIETOSISÄLTÖ

Tiedot	voivat	olla	sekä	sähköisiä	eQä	manuaalisia	tallenteita.	

KäsiQelemme	 asiakkaan	 henkilöPetoja	 tässä	 Petosuojaselosteessa	 eriteltyjen
rekisterien	ja	käyQötarkoitusten	mukaisesP.

4.1 Lääkemääräysrekisteri	

Rekisteri	 sisältää	 Pedot	 apteekista	 toimitetuista	 lääkemääräyksistä	 sekä	 Pedot
sellaisista	ostokerroista,	joista	asiakas	on	saanut	lääkekorvauksen	apteekin	kauQa
apteekkien	ja	Kansaneläkelaitoksen	välisen	suorakorvaussopimuksen	perusteella.
Asiakkaan	olleessa	laskutusasiakas	kirjataan	myös	laskutusPedot.		

Lääkemääräysrekisterissä	 käsitellään	 seuraavia	 henkilöPetoja:	 henkilötunnus,
nimi,	 sairausnumerot,	 lääkemääräysPedot,	 maksuPedot	 (maksusitoumukset,
laskutusasiakkaat,	 runkosopimukset) ,	 suostumukset,	 mahdol l iset
apteekkisopimusPedot,	 ammaWoikeuQa	 koskevat	 Pedot	 lääkemääräyksen
tekijästä,	käsiQelijäPedot.

Tietoja	 yhdistetään	 sähköisestä	 lääkemääräyksestä	 annetun	 lain	 (61/2007)
perusteella	Kansaneläkelaitoksen	ylläpitämään	valtakunnalliseen	Kantapalveluun.

4.2 Asiakkuudenhallinta	

Asiakaspalvelun	tukena	käytetään	farmaseuWsen	neuvonnan	ja	lääketoimitusten
Pedonhallinnan	 työkalua,	 jossa	 yhdistyvät	 asiakkuudenhallinta	 sekä	 erilaiset
farmaseuWsessa	 työssä	 tarviQavat	 Petokannat.	 Asiakkuudenhallinta	 käyQää
hyväkseen	 lääkemääräysrekisterin	 Petokantaa	 ja	 auQaa	 farmaseuWa
hallitsemaan	muun	muassa	lääkeaineiden	yhteisvaikutuksia.	
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Kanta-asiakkaiden	osalta	 järjestelmä	näyQää	aikaisemmin	 toimitetut	 lääkkeet	 ja
ilmoiQaa	niiden	yhteisvaikutuksista.

Lääkemääräysrekisterin	 sisältämien	 Petojen	 lisäksi	 keräämme	 Kanta-asiakas
-palveluita	varten	asiakkaan	osoiQeen,	puhelinnumeron,	sähköposPosoiQeen,	IP-
osoiQeen	(internePn	yhteyskäytäntöosoite),	iän	sekä	mahdollisia	muita	asiakkaan
antamia	Petoja.	

Kanta-asiakkaaksi	liiQyminen	vaaPi	sopimuksen	asiakkaan	ja	apteekin	välillä.

AsiakasPedot,	 jotka	 ovat	 sidoQu	 kanta-asiakkuuteen	 säilytetään	 asiakassuhteen
pääQymiseen	 saakka,	 ellei	 asiakas	 ole	 pyytänyt	 toisin.	 Kanta-asiakkuuteen
liiQyvät	Pedot	säilytetään	jäljempänä	mainitun	kohdan	(7.1)	mukaisesP.

4.3 Erityismääräykset

Apteekilla	on	myös	muita	lakiin	perustuvia	tehtäviä,	kuten	Schengen-todistusten
myöntäminen	 ja	 myrkyllisten	 kemikaalien	 luovuQaminen,	 jotka	 edellyQävät
henkilöPetojen	käsiQelyä.	

Schengen-sopimuksessa	 säädetään	 todistuksesta,	 jolla	 yksityishenkilön	 tulee
osoiQaa	 mukanaan	 kuljeQamiensa	 huumaavien	 tai	 psykotrooppista	 aineQa
sisältävien	 lääkkeiden	tarpeellisuus	matkustaessaan	Schengen-alueella.	Apteekki
voi	antaa	todistuksen	Suomessa	vakituisesP	asuvalle	henkilölle.	Tässä	yhteydessä
apteekki	 käsiQelee	 seuraavia	 henkilöPetoja:	 lääkepakkaus,	 lääkemääräys,
matkustusasiakirja,	 passi	 tai	 henkilökorPn	 Pedot.	 Apteekki	 ei	 tallenna	 tässä
yhteydessä	Petoja	apteekin	rekistereihin.

Myrkyllisten	 ja	 eriQäin	 myrkyllisten	 kemikaalien	 käsiQelystä	 apteekki	 säilyQää
seuraavat	Pedot:	Nimi,	osoite,	puhelinnumero,	sähköposPosoite,	kemikaalin	nimi
ja	määrä	sekä	käyQötarkoitusPedot.

4.4 Verkkokauppa	ja	verkkosivut

Apteekin	 Internet-	 ja	 verkkokauppasivustojen	 käynPPedot	 voidaan	 tallentaa
järjestelmäämme	 evästeiden	 kauQa.	 Tallentamisen	 tarkoituksena	 on	 kohdentaa
asiakkaalle	 paremmin	 kiinnostavia	 viestejä	 sekä	 parantaa	 asiakaskokemusta	 ja
kehiQää	 palvelua.	 Evästeiden	 käyQäminen	 näihin	 tarkoituksiin	 edellyQää	 aina
asiakkaan	 antamaa	 suostumusta.	 Emme	 käytä	 evästeiden	 avulla	 keräQyä
profiloinPPetoa	sinua	koskevan	päätöksenteon	perusteena.

5 SÄÄNNÖNMUKAISET	TIETOLÄHTEET
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•	Kansaneläkelaitoksen	Kanta-palvelun	Pedot
•	Kansaneläkelaitoksen	suorakorvausPedot
•	asiakkaan,	omaisen	tai	edunvalvojan	antamat	tarpeelliset	terveysPedot	
•	työntekijän	havaintoihin	liiQyvät	asiakkaan	hoitamiseen	liiQyvät	Pedot	
•	 asiakkaan	 suostumuksella	 tai	 asiakkaan	 kanssa	 tehdyn	 sopimuksen	 saadut
Pedot

6 TIETOJEN	LUOVUTUKSET	JA	TIETOJEN	SIIRTO

6.1 Kela	ja	muut	viranomaiset

Tietoja	 yhdistetään	 sähköisestä	 lääkemääräyksestä	 annetun	 lain	 (61/2007)
perusteella	Kansaneläkelaitoksen	ylläpitämään	valtakunnallisiin	palveluihin.	Näitä
palveluita	 ja	 niiden	 tarjoajia	 ovat	 resepPkeskus,	 sairasvakuutuskorvaus	 ja
toimeentulolaskutus	sekä	vakuutusyhPöt.	

Järjestelmä	 tarkistaa	 Valviran	 ylläpitämästä	 sosiaali-	 tai	 terveydenhuollon
ammaWhenkilörekisteristä	ammaWoikeuQa	koskevia	Petoja.

6.2 Annosjakelu

Apteekin	 tarjoamaa	 annosjakelupalvelua	 käyQävä	 asiakas	 saa	 lääkkeensä
apteekista	 koneellisesP	 pakaQuna	 kerta-annospusseihin	 kahdeksi	 viikoksi
kerrallaan.	Palvelu	perustuu	asiakkaan	ja	apteekin	väliseen	sopimukseen.

Ap te e k k i	 s i i r t ä ä	 a nno s j a ke l u a s i a k ka i s t a an	 s eu ra av i a	 P e to j a
annosjakelutoimiQajalleen	Pharmac	Oy:lle	 tai	 Pharmaservice	Oy:lle,	 Pharmados
Oy:lle,	Helsingin	 Yliopiston	 apteekin	 annosjakeluyksikkö;	 nimi,	 henkilötunnus	 ja
lääkitysPedot.

6.3 Apteekkisopimusrekisteri	

ResepPnkäsiQelyn	 yhteydessä	 käsiQelemme	 henkilöPetoja	 myös	 ns.
ApteekkisopimusmeneQelyssä.	 ApteekkisopimusmeneQelyllä	 tarkoitetaan
henkilön	 ja	 hänen	 lääkärinsä	 yhdessä	 tekemää	 lääkehoitosopimusta,	 jonka
tehtävänä	 on	 auQaa	 päihde-	 tai	 lääkeriippuvuudesta	 kärsiviä	 poPlaita
vieroQumaan	 suunnitelmallisen	 lääkehoidon	 avulla.	 AllekirjoiQamalla
apteekkisopimuksen	 poPlas	 sitoutuu	 meneQelyyn,	 jossa	 väärinkäyQöön
soveltuvia	 lääkevalmisteita	 määrätään	 vain	 yhden	 lääkärin	 tai	 hoitopaikan
toimesta	ja	niitä	voi	noutaa	vain	yhdestä	poPlaan	itse	valitsemastaan	apteekista.

PoPlaan	 allekirjoiQaman	 apteekkisopimuksen	 perusteella	 sopimukseen	 kirjaQu
apteekki	voi	

• tallentaa	Pedot	hänen	apteekkisopimuksestaan	asiakasrekisteriinsä,	
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• väliQää	Petoa	hänen	Planteestaan	hoitavalle	lääkärille	sekä	
• PedoQaa	 hoitosopimuksen	 olemassaolosta	 muita	 apteekkeja

Petoturvallisella	tavalla

Apteekkien	välisessä	Pedonvälityksessä	apteekkien	välillä	käytetään	ns.	
Apteekkisopimusjärjestelmää,	jossa	kukin	järjestelmään	liiQynyt	apteekki	toimii	
rekisterinpitäjänä	omien	apteekkisopimusasiakkaiden	henkilöPetojen	osalta.	
Järjestelmän	teknisestä	ylläpidosta	huolehPi	apteekin	toimeksiannosta	Suomen	
ApteekkariliiQo.	Järjestelmään	kirjataan	sopimuspoPlaan	henkilötunnus	sekä	
sopimuksen	alkamis-	ja	pääQymisPedot.	Apteekkisopimuksen	päätyQyä	kaikki	
sopimukseen	liiQyvät	Pedot	poistetaan.	

MeneQelyssä	on	välQämätöntä	käsitellä	myös	muiden	kuin	
Apteekkisopimusasiakkaiden	Petoja.	Päihde-	ja	lääkeriippuvuus	on	merkiQävä	
yhteiskunnallinen	ongelma,	jolloin	meneQelyllä	saavuteQava	tärkeä	yleinen	etu	
puoltaa	meneQelyn	järjestämistä	em.	tavalla.	MeneQelyyn	on	saatu	
lainsäädäntöön	perustuva	tuki	myös	terveydenhuollon	poliiWsesta	ohjauksesta	ja
toimeenpanosta	vastaavalta	Sosiaali-	ja	terveysministeriöltä.		Apteekin	
resepPnkäsiQelyjärjestelmä	tarkistaa	automaaWsesP	kaikkia	ns.	pkv-	ja	
huumausainelääkkeitä	sisältäviä	reseptejä	toimiteQaessa	
Apteekkisopimusjärjestelmästä,	onko	käsiteltävän	resepPn	halPjalla	voimassa	
olevaa	apteekkisopimusta	jossakin	järjestelmässä	mukana	olevassa	apteekissa.	
Mikäli	henkilöllä	on	sopimus	toisen	apteekin	kanssa,	käsiQelijä	saa	tästä	
ilmoituksen	ja	ohjaa	henkilön	hakemaan	lääkkeen	sopimusapteekista.	Kyselyitä	
tai	niiden	tuloksia	ei	tallenneta	apteekkiin	eikä	Apteekkisopimusjärjestelmään.	

6.4 Apteekin	TlausliiUymä

TilausliiQymä	 on	 tarkoiteQu	 hoitoyksikön	 ja	 apteekin	 väliseksi	 Plauskanavaksi.
TilausliiQymän	 kauQa	 hoitoyksikkö	 Plaa	 asiakkaansa	 lääkkeet.	 Tilaussopimus
perustuu	 terveydenhuollon	 asiakkaan	 apteekille	 antamaan	 suostumukseen	 tai
terveydenhuollon	 asiakkaan	 ja	 hoitoyksikön	 väliseen	 sopimukseen.
TilausliiQymän	 kauQa	 siirtyy	 apteekille	 seuraavat	 Pedot:	 nimi,	 henkilötunnus,
lääkitysPedot,	muut	asiakkaan	antamat	lisäPedot.

7 HENKILÖTIETOJEN	SÄILYTYSAIKA

7.1 ResepTTedot

ResepPPedot	ovat	järjestelmässä	käyteQävissä	13	kuukauQa.

Apteekilla	on	 lakisääteinen	velvoite	 säilyQää	ResepPpäiväkirja	 (Fimean	määräys
2/2016:	Lääkkeiden	toimiQaminen,	säilytysaika	5	vuoQa).
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7.2 Kanta-asiakasTedot

Kanta-asiakasPedot	 säilytetään	 järjestelmässä	 kaksi	 vuoQa,	 ellei	 asiakas	 toisin
ilmoita.	

7.3 Kemikaalien	vähiUäismyynT

Apteekilla	 on	 lakiin	 perustuva	 säilytysvelvollisuus	 apteekista	 toimitetuista
kemikaalien	vähiQäismyynnistä.	Apteekki	säilyQää	Pedot	viisi	vuoQa.

7.4 Kameravalvonta

Kameravalvonnan	 tallenteita	 säilytetään	 kaksi	 viikkoa,	 jonka	 jälkeen	 Pedot
poistuvat	automaaWsesP.	

8 REKISTERIN	SUOJAUKSEN	PERIAATTEET

Kaikkia	rekisterissä	olevia	Petoja	käsitellään	luoQamuksellisesP.

8.1 Rekisterin	suojaus

Apteekki	 toteuQaa	 asianmukaiset	 tekniset	 ja	 organisatoriset	 toimenpiteet
henkilöPetojen	 käsiQelytoimintojen	 yhteydessä	 erityisesP	 henkilöPetojen
Petoturvaloukkauksilta	 suojautumiseksi.	 Ainoastaan	 apteekin	 henkilöstöllä	 ja
apteekin	 valitsemalla	 PetojärjestelmätoimiQajalla	 alihankkijoineen	 on	 pääsy
järjestelmään.	

Henkilöstöä	 ja	 alihankkijoita	 koskee	 sopimusperusteinen	 ja/tai	 lakisääteinen
salassapitovelvollisuus.	 Järjestelmän	 käyQöön	 ja	 käsiQelyyn	 oikeuteQuja	 ovat
ainoastaan	 sellaiset	 henkilöt,	 jotka	 työnsä	 puolesta	 tarvitsevat	 henkilöPetoja.
Järjestelmän	käyQö	vaaPi	henkilökohtaista	tunnusta	ja	vahvaa	salasanaa.

9 REKISTERÖIDYN	OIKEUDET

9.1 Oikeus	saada	pääsy	Tetoihin

Rekisteröidyil lä	 on	 oikeus	 saada	 pääsy	 omiin	 henkilöPetoihinsa.
Rekisterinpitäjänä	apteekin	on	rekisteröidyn	pyytäessä	ilmoiteQava,	käsitelläänkö
häntä	koskevia	henkilöPetoja	vai	ei.	 	Rekisterinpitäjän	on	toimiteQava	 jäljennös
käsiteltävistä	 henkilöPedoista	 rekisteröidylle	 pyydeQäessä	 myös	 sähköisessä
muodossa.
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9.2 HenkilöTetojen	oikaiseminen	ja	poistaminen

Rekisteröity	 voi	 pyytää	 virheellisen	 Pedon	 korjaamista.	 Havaitun	 virheellisen
Pedon	voimme	korjata	saatuamme	oikean	Pedon	sinulta	tai	muusta	luoteQavasta
lähteestä.	

Rekisteröidyllä	 on	 oikeus	 saada	 itseään	 koskevat	 henkilöPedot	 poistetuksi
rekisteristä	 sovelleQavassa	 Petosuojalainsäädännössä	 säädeQyjen	 edellytysten
täyQäessä.	

9.3 Oikeus	käsiUelyn	rajoiUamiseen	ja	vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä	 on	 oikeus	 vaaPa	 rekisterinpitäjää	 rajoiQamaan	 henkilöPetojensa
käsiQelyä	 sovelleQavassa	 Petosuojalainsäädännössä	 säädeQyjen	 edellytysten
täyQyessä.	

Rekisteröidyl lä	 on	 oikeus	 vastustaa	 henki löPetojensa	 käsiQelyä
suoramarkkinoinPa	varten.

9.4 Oikeus	peruuUaa	antamansa	suostumus

Rekisteröidyllä	on	oikeus	peruuQaa	tai	muuQaa	antamaansa	suostumusta	milloin
tahansa.	 Suostumuksen	 peruuQaminen	 ei	 vaikuta	 suostumuksen	 perusteella
ennen	sen	peruuQamista	suoritetun	käsiQelyn	lainmukaisuuteen.

9.5 AutomaaVnen	päätöksenteko

Rekisteröidyllä	 on	 oikeus	 olla	 joutumaQa	 sellaisen	 päätöksen	 kohteeksi,	 joka
perustuu	 pelkästään	 automaaWseen	 käsiQelyyn,	 kuten	 profiloinPin,	 ja	 jolla	 on
häntä	 koskevia	 oikeusvaikutuksia	 tai	 joka	 vaikuQaa	 häneen	 vastaavalla	 tavalla
merkiQäväsP.

Edellä	 olevaa	 ei	 sovelleta,	 jos	 päätös	 on	 välQämätön	 rekisteröidyn	 ja
rekisterinpitäjän	 välisen	 sopimuksen	 tekemistä	 tai	 täytäntöönpanoa	 varten	 tai
perustuu	 rekisteröidyn	 nimenomaiseen	 suostumukseen	 taikka	 jos	 päätös	 on
hyväksyQy	rekisterinpitäjään	sovelleQavassa	lainsäädännössä.

9.6 Henkilön	oikeus	siirtää	Tedot	järjestelmästä	toiseen

Rekisteröidyllä	 on	 oikeus	 saada	 suostumuksensa	 tai	 rekisterinpitäjän	 kanssa
olevan	 sopimuksen	 perusteella	 käsitellyt	 henkilöPetonsa	 siirreQyä	 suoraan
rekisterinpitäjältä	toiselle,	mikäli	se	on	teknisesP	mahdollista.
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9.7 Oikeus	tehdä	valitus	valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä	 on	 oikeus	 tehdä	 valitus	 toimivaltaiselle	 valvontaviranomaiselle
(Tietosuojavirasto,	RatapihanPe	9,	PL	800,	00521	Helsinki	tai	Petosuoja@om.fi),
jos	 apteekki	 ei	 rekisterinpitäjänä	 ole	 noudaQanut	 toiminnassaan	 soveltuvaa
Petosuojasääntelyä.

9.8 Yhteydenotot

Kaikissa	 henkilöPetojen	 käsiQelyyn	 liiQyvissä	 kysymyksissä	 ja	 omien	 oikeuksien
käyQämiseen	 liiQyvissä	 Planteissa	 autamme	 sinua	 mielellämme.	 Yhteydenotot
pyydämme	kirjallisena	posPtse	tai	sähköposPlla	toimiteQuna.	YhteysPedot	löydät
kohdasta	1.	Rekisterinpitäjä.
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