
Tietosuojaseloste 

 

EU:n Yleinen Tietosuoja-asetus 

 

Laatijan tiedot 

 

Laadittu (pvm ja nimi) 

24.9.2018 Hannu Hietala 

Päivitetty (pvm ja nimi) 

19.10.2018 Hannu Hietala 

 

Rekisteritiedot 

 

1. Rekisterin nimi 

 

ScanLab Oy:n asiakasrekisteri 

 

2. Rekisterin pitäjä 

 

ScanLab Oy, Tutkijantie 4F, 90590 Oulu 

 

3. Rekisterin vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 

Vastaava henkilö: Toimitusjohtaja Leena Erkkilä, leena.erkkila@scanlab.fi 

Yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava Aleksi Kolehmainen, aleksi.kolehmainen@scanlab.fi 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste 

 

Rekisteri perustuu asiakkuuteen ja sitä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen. 

 

Rekisterin tietoja käytetään: 

• Tilausten vastaanottamiseen 

• Tulosten toimitukseen 

• Laskun toimitukseen 

• Asiakastietojen muodostamiseen laboratorion tietojärjestelmään 

• Palveluun liittyviä yhteydenottoja varten 

• Analyysipalvelusopimukseen 

 

Rekisteröityjä ovat ScanLab Oy:n asiakkaat ja asiakasyritysten yhteyshenkilöt. 

 

ScanLab Oy:n asiakkaiden henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen 

oikeutetun edun perusteella.  
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Rekisterin tietosisältö ja järjestelmät, tietolähteet, sekä tietojen luovutus 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat: 

• Asiakkaan/asiakasyrityksen/viranomaisen nimi 

• Asiakasyrityksen/viranomaisen yhteyshenkilöiden nimet 

• Tulosten jakelutiedot 

• Laskutuksen yhteyshenkilön nimi 

• Toimijan Y-tunnus 

• Osoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Laskutusosoite/sähköinen laskutusosoite 

 

ScanLab Oy ei kerää tai käsittele erityisiä henkilötietoja. 

 

Rekisterin ylläpitoon käytettävät järjestelmät 

 

Digia Lims –ohjelmisto, MS Outlook, WordPress –sähköinen www-lomake, Google Analytics, 

Mailchimp-sähköpostijakelu, rajoitetun pääsyn verkkoasema. 

 

Erikseen tallennettavat tiedot  

 

Lähetteet, työlomakkeet, tulosselostekopiot, sopimuskopiot ja asiakkaiden muutostiedotteet 

tallennetaan paperisina arkistoon. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tiedot saadaan asiakkaalta/asiakasyritykseltä sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. 

 

7. Rekisterissä olevien tietojen luovutus 

 

Tietoja luovutetaan viranomaistoimijoille: Eviralle, Säteilyturvakeskukselle, Finas –

akkreditointipalveluun sekä Monetra Oulu Oy:lle laskun muodostamista ja lähettämistä varten. 

 

8. Tietojen luovutukset tai siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

  

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi tilanteessa jossa rekisteröity 

itse valtuuttaa rekisterinpitäjän luovuttamaan häntä itseään koskevia tietoja määritellylle taholle.  

 

 

 

 



3 

 

  

9. Tietojen luovutuksen peruste, luovutuksesta päättävä henkilö ja yhteystiedot 

 

Tietoja luovutetaan EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  

Tietojen luovutuksesta päättää ScanLab Oy:n toimitusjohtaja Leena Erkkilä, 

leena.erkkila@scanlab.fi.  

 

 

 

Rekisterin suojaaminen 

 

10. Rekisterin suojaaminen 

 

Digitaalinen aineisto 

 

Palvelimet ja tietokannat sijaitsevat Suomessa.   

  

Tietoja suojataan käyttöoikeuksien hallinnan avulla. Henkilötietojen käsittelyyn ei käytetä 

alikäsittelijöitä. 

 

Käsiteltävät tiedot eivät ole julkisia. 

 

Analoginen aineisto 

 

Paperista aineistoa on ScanLab Oy:n tiloissa. 

Aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. 

 

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista, oikeus vaatia tietojen 

poistamista ja oikeus vastustaa tietojen käyttöä 

[Perustuen tietosuoja-asetuksen artikloihin 15-21] 

 

11. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa 

 

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista rekisterin yhteyshenkilöltä. Allekirjoitettu 

tarkistamispyyntö tulee toimittaa kirjallisesti:  

ScanLab Oy 

Tietosuojavastaava 

Tutkijantie 4F 

90590 Oulu   

 

Pyydettäessä rekisteröidyn tiedot annetaan hänelle suullisesti tai kirjallisesti.   
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12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojensa korjaamista 

 

Rekisteröity henkilö voi pyytää tietojensa korjaamista rekisterin yhteyshenkilöltä.   

Allekirjoitettu korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti:  

ScanLab Oy 

Tietosuojavastaava 

Tutkijantie 4F 

90590 Oulu   

 

Tietoja korjataan pyydettäessä. 

 

13. Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojensa poistamista  

 

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisterin yhteyshenkilöltä.   

Allekirjoitettu poistamispyyntö tulee toimittaa kirjallisesti:  

ScanLab Oy 

Tietosuojavastaava 

Tutkijantie 4F 

90590 Oulu 

 

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän toimitusjohtajan päätöksellä. 

 

14. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

  

Rekisteröity voi pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään.  

Allekirjoitettu siirtopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti:  

ScanLab Oy 

Tietosuojavastaava 

Tutkijantie 4F 

90590 Oulu 

 

Rekisteröidyn tiedot toimitetaan suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti 

mahdollista. Muutoin tiedot toimitetaan rekisteröidylle koneellisesti luettavassa muodossa.  

 

15. Rekisteröidyn oikeus vastustaa tietojensa käyttöä 

 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ilmoittamalla siitä rekisterin 

yhteyshenkilölle.  

Allekirjoitettu vastustamispyyntö tulee toimittaa kirjallisesti:  

ScanLab Oy 

Tietosuojavastaava 

Tutkijantie 4F 

90590 Oulu 

 

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja suoramarkkinointia, markkina- ja 

mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  
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Tietojen säilytys ja poistaminen 

 

15. Tietojen tallentaminen, kopiointi, säilytysaika, arkistointi ja poistaminen  

 

Rekisteritietoja säilytetään toistaiseksi tai viranomaisvalvonnan säädösten mukaisen säilytysajan. 

 

 

 

Rekisteröidyn informointi 

 

16. Rekisteröidyn informointi 

 

Tietosuojaseloste on nähtävillä ScanLab Oy:n julkisilla internet-sivuilla.  

Rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä yhteydenottopyynnön yhteydessä. 

 

 


