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Seinäjoen keskussairaalan soittovastausautomaatti ja callcenter palvelujen rekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen henkilörekisteriseloste, 

jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. 

 

1 Rekisterin nimi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin soittovastausautomaatti ja callcenter 

palvelujen asiakasrekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän / Sähköhuolto 

Posti-/käyntiosoite 

Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 

Puhelin vaihde 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rekisteriasioita hoitava 

henkilö 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Sairaanhoitopiirin sähköasentaja Ilomäki Pasi 

 

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu  

– Huolehtia että palveluita, soittovastausautomaatti ja callcenter käyte-

tään asianmukaisesti. 

– Huolehtia soittovastausautomaatti ja callcenter palvelujen asianmu-

kaisesta tietosuojauksesta. 

– Huolehtia, että soittovastausautomaatti ja callcenter palvelujen käyttö 

ohjeistetaan ja koulutetaan.   

 

Sähköasentaja Ilomäki Pasi, varalla Capricode Oy  

 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Rekisterin käyttötarkoitus Soittovastausautomaatti ja callcenter palvelua käytettään päivittäiseen 

asiakkaiden puhelinsoittojen hoitamiseen, asiakkaiden soittopyyntöjen 

käsittelyyn ja asiakaspalvelun tehostamiseen Etelä-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirissä. 

5 Rekisterin tietosisältö Asiakkaista tallentuu järjestelmään soittaessa puhelinnumero, lisäksi 

soittopyyntöviesti johon asiakas voi halutessaan sanella nimensä, puhe-

linnumeronsa jos se on salainen, lisäksi halutessaan jättää henkilötun-

nuksen ja asiaa koskevan viestin. Asiakkaan puhelinnumero tallentuu 

järjestelmään automaattisesti soittopyyntöviestin jättämisen yhteydessä. 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään järjestelmään soitetta-

essa kerättävät tiedot.  

7 Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja ei luovuteta.  

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolle. 
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9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Data-tallenteella oleva aineisto säilytetään soittovastausautomaatti ja 

callcenter palvelimella ja varmuuskopiot tietokannoista sijaitseen usb-

tikulla joka on palvelimessa kiinni. Tiedot hävitetään 90 päivän jälkeen. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot osoit-

tamalla tarkastuspyyntö rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö 

tulee tehdä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava omakätisesti. 

 

Tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekiste-

röidyn pyynnöstä. 

11 Tiedon korjaaminen Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentu-

nut tieto korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, 

poistaa tai täydentää annettujen ohjeiden mukaisesti. 

12 Rekisterin ylläpito Rekisteriä ylläpitää sähköasentaja Ilomäki Pasi ja varalla Capricode Oy 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Rekisterin ylläpitoon ei sisälly profilointia ja automaattista päätöksente-

koa. 

 


