Dataskyddsbeskrivning: Tähtisairaalas talent pool
Information till den registrerade om behandlingen av personuppgifter (EU:s allmänna
dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) artikel 12, 13 och 14 ) 1.

Registrets namn:
Tähtisairaalas talent pool

Personuppgiftsansvarig:
Tays Kehitysyhtiö Oy,
Biokatu 10, 33520 Tammerfors

Registeransvarig:
Namn: Pyry Jylhä-Vuorio
Titel: utvecklingschef
Verksamhetsenhet: Tays Kehitysyhtiö Oy

Registrets kontaktperson:
Pyry Jylhä-Vuorio
Titel: Utvecklingschef
Telefonnummer: 044 472 9368
E-postadress: pyry.jylha-vuorio@pshp.fi

Registrets reservkontaktperson:
Matti Eskola
Titel: Verkställande direktör
Telefonnummer: 040 557 5355
E-postadress: matti.eskola@pshp.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter/syftet med användningen av registret:
I registret för Tähtisairaalas talent pool lagras uppgifter om de experter vars arbetsinsats kan delas
i lämpliga sektorer mellan sjukvårdsdistrikten som hör till specialupptagningsområdet för
Tammerfors universitetssjukhus.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke.

Rättsgrund för behandlingen av personuppgifter:
Samtycke

Registrets informationsinnehåll och kategorier av personuppgifter:
I registret lagras följande identifieringsuppgifter om den registrerade: namn, födelsetid och
kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) samt uppgifter om anställning, examina
och annan kompetens som är väsentlig med beaktande av registrets syfte. I registret lagras inte
särskilda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Källor som i regel används för registret:
Uppgifterna fås av den registrerade.

Ändamål för vilka uppgifter i regel lämnas ut:
Talent poolen kan lämna ut följande uppgifter om den registrerade till de sjukvårdsdistrikt som är
villiga att anställa experten i enlighet med modellen för talent poolen: namn, e-postadress och
telefonnummer, bostadsort, avlagda examina och yrkeskompetens. Registrets offentliga uppgifter
eller icke-specificerande statistik som härletts ur registret kan överlämnas i enlighet med
offentlighetslagen. Uppgifterna överlämnas med hjälp av en tillförlitlig teknisk förbindelse eller
personligt.

Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet:
Uppgifter överförs inte.

Lagring och skydd av registeruppgifter:

Uppgifterna raderas när de inte längre är nödvändiga med tanke på behandlingssyftet. I tekniskt
hänseende är lagringstiden högst 2 år från att den registrerade har begärt att få sina uppgifter
raderade från Talent poolen.
Registrets elektroniska uppgifter lagras i ett skyddat registerdatasystem. Användningen av registret
förutsätter att parterna beviljas användarrättigheter. Användarrätten till registret grundar sig på
personliga användarnamn och lösenord. Inget pappersmaterial uppstår.

