
Puhelinpalvelun tallennusjärjestelmän tietosuojaseloste
Tämä on Lääkärikeskus Karhulinna Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste puhelinpalvelun tallennusjärjestelmästä.

 1. Rekisterin nimi
Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitetun rekisterin nimi on Lääkärikeskus Karhulinna Oy:n 
puhelinpalvelun tallennusjärjestelmä.

 2. Rekisterinpitäjä
Lääkärikeskus Karhulinna Oy  
Yrjönkatu 22, 28100 Pori 
Y-tunnus: 3182346-4

 3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Aho, toimitusjohtaja  
Yrjönkatu 22, 28100 Pori 
Puhelin: 02 724 8000 
Sähköposti: kimmo.aho@laakarikeskuskarhulinna.fi

 4. Tietosuojavastaava
Jouni Stenfors, palvelupäällikkö  
Puhelin: 02 724 8000 
Sähköposti: jouni.stenfors@laakarikeskuskarhulinna.fi

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Puhelinpalvelua käytetään Lääkärikeskus Karhulinnan asiakaspalvelun yhtenä palvelukanavana. 
Asiakaspalveluun soitetut puhelinkeskustelut tallennetaan. Tallenteita voidaan käyttää puhelimitse 
tapahtuman asiakaspalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten oikeellisuuden 
varmistamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Tallenteita voidaan käyttää myös asiakaspalvelun 
parantamiseen tähtäävässä koulutuksessa ja ohjeistuksen sisällön suunnittelussa.

 6. Rekisterin sisältö
Rekisteriin tallentuu asiakkaan kanssa käyty keskustelu. Palvelussa annetaan yleistä neuvontaa 
ajanvarauksiin liittyen sekä tehdään ajanvarauksia. Lisäksi rekisteriin tallentuu asiakkaan 
puhelinnumero, puhelun ajankohta, mahdollinen soittopyyntö, palvelunumero sekä asiakaspalvelijan 
nimi.

 7. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
Tallennettavat tiedot saada asiakkaalta puhelimitse tapahtuvassa asiakaspalvelutilanteessa.
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 8. Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan vain lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen asianosaisille, viranomaisille. Tietoja 
ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Tietojen siirtäminen ja suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä 
tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin 
toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin 
suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:
• rajoitettu pääsy, kulunvalvonta/lukitus
• käyttäjien tunnistus
• käyttövaltuudet
• käsittelyn ohjeistus ja valvonta.

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista 
suojaamista. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 10. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterin tietoja säilytetään kolme (3) kuukautta puhelun päättymisestä.

Poikkeuksen yllä todetusta muodostavat rikosten selvittämisessä tarpeelliset tiedot, joita voidaan 
joutua säilyttämään tätä pitempään viranomaisen suorittaman esitutkinnan/oikeuskäsittelyn vuoksi.

 11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn 
henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän 
asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Tarkastusoikeus toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että rekisteröity voi tulla kuuntelemaan tallenteen 
tai siitä tehdyn yhteenvedon toimipaikassa. Rekisterinpitäjä ei luovuta sellaisia tallenteen osia, joissa 
mahdollisesti kuuluu muiden rekisteröityjen puhetta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa neljä (4) mainitulle 
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus 
tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

laakarikeskuskarhulinna.fi


