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Terveyskylän tietosuojaseloste journalistisiin ja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin
1. Esittely
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija, ja
sen omistaa 24 eteläsuomalaista kuntaa. Terveyskylä on HUSin toteuttama erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.
HUS ja Terveyskylä-palvelut pitävät yksityisyyttä ja turvallisuutta äärimmäisen tärkeinä.
HUS on sitoutunut suojaamaan tietoja, jotka annat meille. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka HUS käsittelee eri kanavista kerättyjä tietoja, joiden perusteella henkilö
voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti (”henkilötiedot”).
Kaikkia tietoja säilytetään turvallisesti, ja ainoastaan valtuutetuilla työntekijöillä on pääsy
niihin. HUS toteuttaa asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja turvallisuuteen liittyvät
toimenpiteet ja ylläpitää niitä suojellakseen henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja käytöltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, varastamiselta tai paljastamiselta.
2. Yleiset periaatteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016) mukaisesti HUS noudattaa seuraavia periaatteita
henkilötietojen käsittelyssä:
a) henkilötietoja kerätään ja käsitellään oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi;
b) HUSilla on oikeutettu etu kerätä tietoja palveluidensa tuottamiseksi;
c) henkilötietoja suojataan tietosuojaloukkauksilta teknisillä ja organisatorisilla
toimenpiteillä (eli ainoastaan valtuutetuilla käyttäjillä on salasanat, joilla he
pääsevät tietoihin);
d) yksittäisillä rekisteröidyillä on oikeus pyynnöstä tarkastella, viedä, korjata
ja/tai poistaa hänestä tallennettuja tietoja, ellei Suomen laki toisin määrää;
e) henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan välittömästi rekisteröidyille.
3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
3.1. Journalistiset yhteystiedot
HUS kerää henkilökohtaisia yhteystietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita, postiosoitteita, puhelinnumeroita ja organisaatioiden nimiä, tarjotakseen ihmisille tietoa ja
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päivityksiä HUSin tuotteista ja palveluista esimerkiksi lehdistötiedotteina tai kutsuina lehdistötilaisuuksiin.
3.2. Liiketoiminnalliset yhteystiedot
HUS kerää henkilökohtaisia yhteystietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita, postiosoitteita, puhelinnumeroita ja organisaatioiden nimiä, tarjotakseen ihmisille tietoa ja päivityksiä HUSin tuotteista ja palveluista esimerkiksi uutiskirjeinä tai muina viesteinä.
3.3. Verkkosivustolla kävijät
HUS voi kerätä ja analysoida tietoja verkkosivustollaan käyvistä ihmisistä. Terveyskyläverkkosivuilla käytetään evästeitä. HUS voi lisätä tietoja, jotka on kerätty sivujen katselukerroista. Lisäksi HUS voi kerätä ja käsitellä kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille vapaaehtoisesti verkkosivustomme lomakkeilla.
Näitä henkilötietoja voivat olla IP-osoitteesi, etu- ja sukunimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, tehtävänimikkeesi, mielenkiinnonkohteesi, syyt, joiden vuoksi olet
kiinnostunut HUSin tuotteista, ja jotkin tiedot yhtiöstä, jolle teet töitä (yhtiön nimi ja
osoite), sekä tiedot siitä, minkälainen suhde HUSin ja sinun välilläsi on.
HUS kerää tietoja verkkosivustonsa käytöstä, kuten kävijöiden ja käyntien määrästä, paikannuksesta, sivustolla käytetyn ajan pituudesta, avatuista sivuista ja siitä, mistä kävijät
tulevat sivustolle.
3.4.1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
HUS käyttää kerättyjä tietoja kommunikoidakseen kävijöiden kanssa, räätälöidäkseen sisältöä heille ja parantaakseen verkkosivustoa analysoimalla, kuinka kävijät käyttävät sitä.
HUS ei anna kerättyjä tietoja HUSin ulkopuolisille tahoille.
3.4.2. Evästeet
Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneeseesi käydessäsi verkkosivuilla.
Käytämme evästeitä selaimessasi ymmärtääksemme Google Analytics -palvelun avulla,
kuinka käytät verkkosivustoamme. Evästeemme eivät tallenna arkaluonteisia tietoja, kuten
nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi, joista sinut voidaan tunnistaa. Huomaa, että käyttämämme evästeet eivät voi vahingoittaa tietokonettasi.
Jos et halua evästeitä laitteeseesi, poista ne käytöstä verkkoselaimen asetuksissa.
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Google Analytics -evästeet

Google Analytics on Google Inc:n verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics asettaa evästeitä, jotta voimme arvioida ja kertoa, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustomme sisältöä. Kun käyttäjä siirtyy verkkosivulta toiselle, Google Analytics kerää tietoa siitä, mitä sivuja käyttäjä on nähnyt, esimerkiksi sivujen URL-osoitteen perusteella.
Kaikki tiedot anonymisoidaan, eli evästeet eivät sisällä yksilöiviä tietoja. Evästeet auttavat
meitä ymmärtämään kävijöiden käyttäytymistä ja parantamaan sivustoamme niin, että
kävijät saavat paremman kokemuksen.
Lisätietoja on sivulla Google Analytics -evästeiden käyttö verkkosivustoissa
3.4.3. Linkkejä muihin sivustoihin
Huomaa, että verkkosivustossamme käyvät voivat seurata linkkejä muihin sivustoihin, joihin emme voi vaikuttaa. HUS ei vastaa muiden sivustojen sisällöstä tai tietosuojaselosteista.
4. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen
HUS säilyttää Terveyskylä-tietoja niin kauan kuin tietoja tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin, henkilö peruuttaa suostumuksensa tai kuin on tarpeen oikeudellisesti.
Rekisteröidyt voivat peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa lähettämällä viestin osoitteeseen info@healthvillage.fi.
Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta HUSin henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuuteen edellä mainittuihin tarkoituksiin ennen suostumuksen peruuttamista.
Rekisteröidyt voivat pyytää saada tarkastella, korjata tai poistaa HUSin tietokannassa olevia tietojaan milloin tahansa lähettämällä viestin osoitteeseen info@healthvillage.fi.
Helsingin yliopistollisen sairaalan osoite:
Stenbäckinkatu 9
PL 100, 00029 HUS
5. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Oletamme, että olet lukenut tämän asiakirjan ja hyväksyt sen sisällön. Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta, jos se on välttämätöntä. Hyväksyt tietosuojaselosteen
muutokset, jos jatkat HUSin verkkosivuston käyttämistä ja jos olet saanut tiedon muutoksista.
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Muutoksista ilmoitetaan myös liikekontakteille ja toimittajille, joiden tiedot on tallennettu
HUSin liikekontaktitietokantaan. Heillä on samat oikeudet poistaa tietonsa yhteystietotietokannasta.
6. Lisätietoja
Jos sinulla on kysyttävää tiedoista, joita HUS kerää, tai niiden käyttötavasta, ota yhteyttä
sähköpostitse info@healthvillage.fi tai lähetä kirje osoitteeseen HUS Tietohallinto, Paciuksenkatu 25, 00029 HUS.

