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DIABETESLIITON MEDIATRI-KURSSIENHALLINTAJÄRJESTELMÄN TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Nimi: Suomen Diabetesliitto ry 

Osoite: Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere 

Puhelin: 03 2860 111 

Yhteyshenkilö: Marika Bruun, p. 050 310 6610, marika.bruun(at)diabetes.fi 

Tietosuojavastaava: Sari Koski, p. 050 310 6600, sari.koski(at)diabetes.fi 

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

 

Diabeteskurssien kurssienhallintajärjestelmä Mediatria käytetään Diabetesliiton kursseille hakeneiden 

henkilöiden perustietojen tallentamiseen, kaikki hakemukset skannataan järjestelmään. 

 

Mediatrin tietosisältö koostuu sairauskertomuksen tapaan kootuista asiakirjoista sekä laskutukseen 

tarvittavista osoitetiedoista.  

 

Tiettyjen kurssien osallistujista laaditaan asiakkaan kurssiseloste talletettavaksi potilastiedon arkistoon 

Kantaan. Sieltä asiakas ja hänen hoitopaikkansa lääkäri tms. pääsee tietoja katsomaan asiakkaan luvalla. 

 

Asiakkailta pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn esitietolomakkeen yhteydessä.  

 

Nuorten- ja perhekurssien osallistujien valokuvaamiseen pyydetään vanhempien allekirjoittama 

vapaaehtoinen suostumus. Kuvia voidaan käyttää Diabetesliiton painetuissa julkaisuissa sekä 

verkkoviestinnässä. Myös aikuisten diabeteskurssien osallistujilta pyydetään vapaaehtoinen suotumus 

kuvaamiseen kurssien alkaessa. Valokuvauksesta voi aina kieltäytyä ja siitä ilmoitetaan aina erikseen 

kurssin alkaessa ja kuvaustilanteissa. 

 

3. Käsiteltävät henkilötiedot 

 

Etu- ja sukunimi 

Henkilötunnus 

Osoite 

Kunta 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

 

Kurssienhallintajärjestelmään syntyy asiakkaasta kurssiseloste. Järjestelmään tallennetaan asiakkaan 

diagnoosi, sairastumisvuosi, lääkitys, laboratoriovastauksia, pituus ja paino. 
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4. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Kurssienhallintajärjestelmään saadaan tiedot asiakkaan hakemuksesta, lääkärin lähetteestä ja muista 

sairauskertomuspapereista mitä kurssilainen lähettänyt sekä esitietolomakkeesta. 

 

Asiakas hakeutuu terveydenhuollon maksamille tai STEA:n osittain maksamille kurssillle Diabetesliiton 

hakemuslomakkeella, jotka lähetetään Diabetesliittoon. Kelan maksamille kursseille haetaan Kelan 

hakemuslomakkeella ja hakemukset toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. www.kela.fi/standardit 

 

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Kurssienhallintajärjestelmä on suojattu ja sinne on rajattu pääsy vain henkilöillä, joilla on 

henkilökohtainen toimikortti ja salasanatunnukset. Kirjallinen aineisto säilytetään kurssisihteerin 

huoneessa, lukitussa kaapissa. Kurssin jälkeen potilaspaperit skannataan kurssienhallintajärjestelmään 

asiakkaan kansioon. 

 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Osalla kursseista laaditaan kurssiseloste, joka voidaan asiakkaan luvalla siiirtää potilastiedon arkisto 

Kantaan. Kurssien seurantatietoja käsitellään tilastollisesti ilman henkilön tunnistamismahdollisuutta. 

 

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen alkupuolelle 

 

Rekisteritietoja ei luovuteta. 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

 

Potilastiedon arkisto Kanta, 12 vuotta (henkilötietolaki 523/1999).  

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Kurssilaisille on mahdollisuus tutustua kurssia koskevaan tietosuojaselosteeseen Diabetesliiton 

verkkosivuilla. Yhteystiedot mainitaan kutsukirjeessä. 

 

Kurssilaisella on mahdollisuus käydä potilastiedon arkistossa itseään koskevia tietoja. Hänellä on myös 

mahdollisuus kieltää tietojen eteenpäin meno jollekin terveydenhuollon yksikölle ja pyytää korjausta 

tietoihin, mikäli siihen tarvetta. 

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Diabetesliiton käsittelemät 
henkilötiedot  

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

• vaatia henkilötietojensa poistamista 

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 
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• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Diabetesliiton oikeutettu etu 

• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 
Diabetesliitolle, Diabetesliitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen 
perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

• Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Diabetesliitto voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 
pyynnön käsittelemistä. Diabetesliitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa 
laissa säädetyllä perusteella.  
 

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan 

unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli 

rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti. 

11. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 

yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: tietosuoja(at)diabetes.fi 

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Suomen Diabetesliitto 

Tietosuoja 

Näsilinnankatu 26 

33200 Tampere 

12.  Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen            

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.11.2019. 

 


