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1 Registeransvarig 

 
SYNLAB Suomi Oy 

 
2674625-7 

 
Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors 

 
tfn +358 9 52561 

 
tietosuojavastaava@synlab.fi 

 

 
2 Kontaktperson i frågor som gäller registret 

 
Mirella Miettinen, dataskyddsansvarig 

 
Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors 

 
tfn +358 505360414 

 
tietosuojavastaava@synlab.fi 

 

 
3 Registrets namn 

 
Personuppgiftsregister för Testadighemmatjänst 

 

 
4 Syftet med behandlingen av personuppgifter 

 
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att som privat verksamhetsenhet inom 

hälsovården producera medicinska eller motsvarande undersökningstjänster för kunder. 
 

Det är nödvändigt att spara och behandla patientuppgifter för att identifiera prov i 

laboratoriesystemet och syftet är att främja undersökningen och vården av patienterna. 
 

Uppgifterna behandlas på uppdrag av kunderna. 
 

Personuppgifterna som lämnas används inte för andra ändamål än för tjänsteproduktion. 
 

Personuppgifterna förvaras i systemet för tjänster i 9 månader och i SYNLAB Suomi Ab:s 

produktionssystem i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisning om 

förvaring av patientjournaler. 

 
 
5 Registrets informationsinnehåll och handläggare 

 
Undersökta personers namn (patienters) 

 
– namn 

 
– personbeteckning 

 
– adress 

 
– telefonnummer 
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– e-postadress 
 

– begäran om undersökning och undersökningssvar 
 

– eventuella tilläggsuppgifter som inhämtats av kunden för testet. 
 

– Om tjänsten omfattas av beställarens företagshälsovård, antecknas arbetsgivaren i 

registret. 
 

Uppgifterna handläggs av SYNLAB:s medarbetare som på sina arbetsuppgifters vägnar 

antingen skickar beställda provpaket, mottar prover, utreder oklarheter. Även leverantören av 

systemet (tredje part) har tillgång till uppgifterna i samband med underhåll. 
 

Rättigheterna till systemet har definierats i enlighet med arbetsuppgiften. 
 

 

6 Den registrerades rättigheter 

 

Den registrerade har rätt till insyn i sina personuppgifter. 
 

Den registrerade har rätt att korrigera sina uppgifter. 
 

Den registrerade har rätt att få sina uppgifter avlägsnade innan uppgifterna avlägsnas inom 

den normala tidsfristen. 
 

Den registrerade har rätt att begränsa hanteringen. 
 

Den registrerade har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om det har inträffat en 

överträdelse mot dataskyddsförordningen. 
 

Begäran om rättelse ska skickas till den ovan nämnda person som ansvarar för 

registerärenden Personens identitet bekräftas i samband med att begäran om rättelse 

lämnas in. 

 

 

7 Regelmässiga uppgiftskällor 

 

Uppgifter som fås av personer som använder Testadighemmajänsten. 
 

I systemet tillämpas stark identifiering (Telia autentisering, Suomi.fi); personuppgifterna 

kontrolleras antingen via banken eller Befolkningsregistercentralen. 

 

 

8 Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

 

Patientuppgifterna är sekretessbelagda och personalen har tystnadsplikt. 

Patientuppgifterna kan utlämnas till den person som undersöks om det inte finns lagliga 

hinder. 
 

Patientuppgifterna kan överlåtas ur personuppgifterna med den undersökta personens 

samtycke (Lag om patientens ställning och rättigheter 785/1992, 13 §). Om den undersökta 

personen inte har förutsättningar att bedöma betydelsen av samtycke kan uppgifterna 

överlåtas med samtycke av personens lagliga representant. Dessutom kan patientuppgifter 

från fall till fall utlämnas med stöd av en 
 

uttrycklig lagbestämmelse. Uppgifter kan med tillstånd av SHM utlämnas till utomstående 

för vetenskaplig undersökning (PatientL 13 § 4 mom). 
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Med stöd av lagstiftningen kan patientuppgifter utlämnas till institutet för hälsa och välfärd 

vid anmälningar om smittsamma sjukdomar och till andra myndigheter och 

sammanslutningar med rätt till åtkomst (lag om smittsamma sjukdomar 583/1986 23 a §, 

lag om riksomfattande personregister för hälsovården 556/1989 3 §). 
 

I fall där tjänsten omfattas av företagshälsovården eller är en tjänst som kommunen 

tillhandahåller överlåts uppgifterna till företagshälsovården eller kommunen. Då överlåts 

uppgifter utgående från avtal (avtalet innehåller principerna för tryggande av dataskyddet). 
 

För analytisk underleverans kan uppgifterna överföras till inhemska samarbetslaboratorier 

och samarbetslaboratorier inom EU. I avtalet om underleverantörer fastställs principerna 

för datasäkerhet. Personuppgifter överlåts inte utanför Europeiska unionen eller det 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

I den mån det är möjligt överförs resultaten av prover som kunderna har beställt i Kanta-

arkivet. 

 

 

9 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES. 

 
10 Principerna för skydd av registret 

 

A) Manuellt material 
 

Behandlingen av manuellt material sker i SYNLAB Suomi Ab:s lokaler i Helsingfors. 

Tillträdet till lokalerna är begränsat och kameraövervakning används. De som regelbundet 

vistas i lokalerna och SYNLAB:s medarbetare har gett en förbindelse om sekretess antingen 

direkt eller via ett avtalsförhållande. Om manuellt material undantagsvis hanteras utanför 

SYNLAB:s lokaler avtalas särskilt, vanligtvis skriftligt, om hur skyddet av datasäkerheten 

upprätthålls. 
 

B) Uppgifter som behandlas med ADB 
 

SYNLAB Suomi Ab:s datasystem har säkrats och skyddats med hjälp av tekniska och 

organisatoriska åtgärder och med förfaranden i anslutning till rutiner mot externa försök 

att närma sig uppgifterna i enlighet med de bästa rutinerna. Datasystemen är belägna i 

Finland i en serverhall med Vahti-klassificering (hög standard). 
 

Det genomförs regelbundet auditering av Testadighemmatjänsten. 
 

 

Kakor och analys av hur tjänsterna används 
 

Vi använder tjänsten Google Analytics för att analysera och följa upp användningen av vår webbtjänst. 
Användningsdata samlas in med hjälp av kakor men informationen behandlas eller sparas inte så att 
det är möjligt att följa upp hur enskilda användare har utnyttjat tjänsten. Tjänsten Google Analytics kan 
inte användas efter att man har identifierat sig i tjänsten. 
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Med hjälp av informationen vill vi få en uppfattning om vilka sidor användarna vill ha och hur vi bäst kan ge 

användarna den information de behöver. Data som samlas i Google Analytics förvaras i 50 månader och 

därefter raderas den automatiskt. 

 

 

Följande statistiska uppgifter om användningen av tjänsten samlas in: 
 

• det totala antalet besökare  
• om användaren är ny eller om han eller hon kommer första gången till sidan  
• från vilken nätadress användaren kommer  
• ålders- och könsfördelning  
• ort (stad) 

 

 

Hur förhindrar och avlägsnar jag kakor? 
 

 

Du kan förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller din enhet. 
Det lönar sig emellertid att beakta att ett flertal funktioner och tjänster förutsätter att nättjänsten kan spara 
de val du gör med hjälp av kakor. Om du helt hindrar kakor kan det hända att du inte kan använda alla 
funktioner och tjänster. 
 


