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   Henkilötietolain (523 /99) 

10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE 
 

 
 
1. Rekisterinpitäjä 

  

 
Nimi 
 

 
2. Rekisteriasioista vastaava  

yhteyshenkilö 

 
Nimi 
OY SCA HYGIENE PRODUCTS AB 
 

Postiosoite                                                                               Postinumero                     Puhelin 
ITSEHALLINTOKUJA 6                                   02600 ESPOO           09-506 881 
 
Käyntiosoite 
ITSEHALLINTOKUJA 6 
 
Yhteyshenkilö 
ANNE MATTILA 
 
Puhelin: 09-506 881, sähköposti: anne.mattila@sca.com 

 
3. Rekisterin nimi 

 
TENA KOTIINKULJETUS -REKISTERI 

 

 

 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus  

     

 
1. Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset, esim.   

 

     asiakassuhteen hoitaminen 

     jäsenyysasioiden hoitaminen 

     palvelussuhteen hoitaminen 
 

    muu, mikä   Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisen 

terveydenhuoltolain 25 §:stä seuraavan velvoitteen täyttäminen toimittamalla 

pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavia tarvikkeita kunnan alueella asuville 

potilaille 

 

2.   Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä 

tarkoituksia varten (tutkimus, tehtävä jne. nimettävä tai muutoin yksilöitävä): 

 

    markkinatutkimus  

    tilasto_______________________________________________ 

    Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä (hoitotarvikejakelun 

laskutusperuste) 

    henkilömatrikkeli______________________________________ 

    sukututkimus_________________________________________ 

    suoramarkkinointi _____________________________________ 

    luottotietotoiminta._____________________________________ 

 

3.  Erityislainsäädäntö (esim. tietty viranomaiselle säädetty tehtävä kuten 

päivähoidon järjestäminen, opetuksen järjestäminen jne.) 

 

    mikä     ________________________________________________________ 

 

        _______________________________________________________________ 

 

Tietojen käsittely on ulkoistettu siten, että rekisterin ylläpidosta ja rekisteritietojen 

säilyttämisestä ja käsittelemisestä vastaa Oy SCA Hygiene Products Ab. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

(rekisteröityjen ryhmä/ryh- 

mät ja näihin liittyvät tiedot tai 

tietoryhmät) 

 

 

 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

 etunimet ja sukunimi 

 osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 puhelinnumero  

 ostohistoria 

 mahdollinen kotiinkuljetukseen liittyvä lisätietoa kuten ovikoodi 

 

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

1) 

Asiakasrekisterin tiedot ovat peräisin kuntien ja kaupunkien terveyskeskuksien 

kotihoidosta tai hoitotarvikejakelusta vastaavilta viranhaltijoilta. 

 

 

 

 

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle 

 

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia ulkopuolisille 

 

 

 

 

 

 

8. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Kaikki tietoliikenne kuntien ja SCA:n välillä on salattua. Asiakastietoja käyttävät vain ne 

kuntien ja SCA:n asiakaspalvelun työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä 

näitä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan. 

Käyttäjätunnukset perustetaan SCA:n ja kunnan toimeksiannon perusteella ja jatkossa 

kunnat voivat itse lisätä ja poistaa käyttäjiä järjestelmästä. SCA valvoo lisäksi oman 

organisaatioonsa kuuluvien henkilöiden käyttäjätunnusten poistamista, jos tällainen 

henkilö on siirtynyt muihin työtehtäviin.   

 

Manuaalista aineistoa on sähköpostien ja paperitilauksien muodossa. Manuaalinen 

aineisto säilytetään ennen tuhoamista lukitussa tilassa. 
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