Beteckningens ID

kors-lrk_abilita

Registerupprätthållar
e*
Korsnäs Kommun

Personuppgifts-ansvarig*

Namnet på behandlingen

Systemnamn

Marina Westerlund
Äldreomsorgsledare
marina.westerlund@korsnas.fi
050-5529621

- Klient- och patientuppgifter inom Abilita
äldreomsorgen

Personuppgiftsansv.biträde
Enhetsledare
Johanna Juthborg
johanna.juthborg@korsnas.fi
050-5987010

- Register över närstående

- Personalinloggningsuppgifter

Beskrivning av ändamålen
med behandlingen*
Information samt dokumentation
om klienter och patienters
hälsotillstånd, medicinering och
uppföljning av daglig funktion

Vilka typer av personuppgifter
omfattar behandlingen*
- Klienter/patienters
personuppgifter

Behandlingen omfattar
följande typer av personuppgifter*

Förekommer särskilt känsliga
personuppgifter och vilka?

Interna mottagare av
personuppgifterna*

Externa mottagare av
personuppgifterna*

- För- och efternamn

- Socialskyddssignum

- Personalen

- Doctagon

- Födelsedatum

- Etniskt ursprung

- Malax-Korsnäs HVC personal

- Vasa Centralsjukhus inkl. lab

- Adresser

- Religiös livsåskådning

- Allmänna förvaltningens personal

- Närmaste befullmäktigade
anhöriga

- E-post

- Hälsotillstånd

- IT-systemhanterare

Dokumentation
om överföring av
personuppgifter
sker till tredje land*
Inga uppgifter
överförs till tredje
länder

- Personalens personuppgifter
- Anhörigas kontaktuppgifter

Tidsfrister för
radering*
Uppgifterna lagras enligt
personuppgiftslag
523/1999 samt arkivlag
831/1994

- FPA
- Telefonnumer

- Biometriska uppgifter

Ange vilka lagliga grunder som finns för
behandlingen.

Allmän beskrivning av organisatoriska
åtgärder*

- Äldreomsorgslagen, Lag
om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

- Endast behörig personal har med hjälp av
personliga inloggningsnamn tillgång till
uppgifterna, stickprov görs vid behov för
kontrollera behörighet

- Lag om patientens ställning och
rättigheter 785/1992 samt lag om
klienten ställning och rättigheter inom
socialvård 812/2000

- Befullmäktigade anhöriga får vid behov
muntlig information för sin närstående

Allmän beskrivning av tekniska åtgärder*

"Om personuppgiftsbiträden
anlitas för att genomföra
behandlingen, ange namn och
kontaktuppgifter till dessa
leverantörer."
- Malax kommun, kanslist
Susanne Lähdesmäki
susanne.lahdesmaki@malax.fi
06-3477628
- Seija-Riitta Malmi, Product
Manager Abilita
social@abilita.fi
010 289 4488

- Apoteket
- Närmaste anhörig

- Camilla Kamila, Product Manager
Abilita
social@abilita.fi
010 289 4488

- K5
- Social status
- Yrken
kors-lrk_titania

Korsnäs Kommun

Marina Westerlund
Äldreomsorgsledare
marina.westerlund@korsnas.fi
050-5529621

- Personalens (ordinarie och
Titania
vikarie) namn, socialskyddssignum,
yrken och arbetstidsprocent

- Allokering av
personalresurser
- Löneutbetalning

- Personalens (ordinarie och
vikarie) namn,
socialskyddssignum, yrken och
arbetstidsprocent

- För- och efternamn

- Socialskyddssignum

- Personalen

- Socialskyddsisgnum

- Sjukfrånvaro

- Allmänna förvaltningens
personal i kommunen

- Yrke
Personuppgiftsansv.biträde
Enhetsledare
Johanna Juthborg
johanna.juthborg@korsnas.fi
050-5987010

kors-lrk_dietlista

kors-lrk_
planfördagligvård

kors-lrk_doctagon

kors-lrk_
medicinlistor

kors-lrk_
duschochavföring

kors-lrk_
vikarieförteckning

kors-lrk_
abilitafakturering

Ingen känd extern mottagare

Inga uppgifter
överförs till tredje
länder

Varaktigt eller enligt
arkivlag 831/1994

- Allmänt kommunalt tjänste- och
arbetskollektivavtal AKTA

- Endast förmän kan se och bearbeta
lagrade uppgifter

- Arkivlag 831/1994

- Personal kan enhetsvis se utprintade
listor

- Semesterplanering
- Kommunens löneräknare

Tfn: 010 400 4104
E-mail: helpdesk@norlic.fi

