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Laatimispäivämäärä 24.6.2013
1. Rekisterin pitäjä
Satakunnan Sydänpiiri ry
Antinkatu 9 b 26
28100 Pori
02-6411406
toimisto.satakunta@sydan.fi
2. Rekisteriasioita vastaava henkilö
Susanna Lehtimäki
Satakunnan Sydänpiiri ry
Antinkatu 9 b 26
28100 Pori
puh. 044-7347300
susanna.lehtimaki@sydan.fi
3. Rekisterin nimi ja käytettävät tietojärjestelmät
VerkkoPuntari, painonhallintaan liittyvä verkkoympäristö, joka mahdollistaa
painonhallintaryhmään osallistumisen (ryhmäläinen) ja sen ohjaamisen (terveydenhuollon
ammattillainen) verkkoympäristössä pienryhmässä/Mediamaisteri Group/Moodle
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Painonhallintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen. Verkkoalusta on internetissä, eikä sisälly
potilastietojärjestelmään.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot käyttäjistä:
- Nimi
- Käyttäjätunnus ja salasana
- Maa
- Paikkakunta
- Sähköpostiosoite
- Kirjautumisajankohta

Rekisteröity käyttäjä voi itse lisätä, muuttaa tai poistaa seuraavia tietoja:
- Salasana (ei voi poistaa, mutta voi muokata  pakotetaan vaihtamaan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä)
- Etunimi (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Sukunimi (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Sähköpostiosoite (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Sähköpostiosoitteen näyttö
o Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni
o Piilota osoitteeni kaikilta (oletusvalinta)
o Näytä osoitteeni kaikille
- Sähköposti aktivoitu
o Tämä osoite on käytössä (oletusvalinta)
o Tämä osoite ei ole käytössä
- Sähköpostin muotoilu
o HTML-muotoilu
o Teksti
- Postin keräilytapa
o Ei keräilyä (posti per viesti) (oletusvalinta)
o Täysi (posti päivässä, täydet viestit)
o Otsikot (Posti päivässä, vain otsikot)
- Automaattinen tilaus
o Kyllä: tilaa keskustelualue osallistuessani keskusteluun
o Ei: älä tilaa keskustelualuetta automaattisesti (oletusvalinta)
- Keskustelualueen seuranta
o Ei: älä pidä kirjaa näkemistäni viesteistä
o Kyllä: korosta uudet viestit (oletusvalinta)
- Kun muokkaat tekstiä
o Käytä Richtext HTML-editoria (toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa)
(oletusvalinta)
o Käytä vakiotyylisiä web-lomakkeita
- AJAX ja Javascript
o Ei: käytä normaaleja web-ominaisuuksia (oletusvalinta)
o Kyllä: käytä laajennettuja web-ominaisuuksia
- Ruudunlukija
o Ei (oletusvalinta)
o Kyllä
- Paikkakunta (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Valitse maa (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Aikavyöhyke (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Haluttu kieli
o Suomi (fi) (oletusvalinta)
o Voi valita myös muun asennetun kielen käyttöön
- Kuvaus (vapaa tekstikenttä)
- Kuva, vapaaehtoinen ja kuvaan voidaan liittää kuvaus

-

Kiinnostukset, vapaa tekstikenttä, johon voi kirjoittaa kiinnostuksen kohteet (ei
pakollinen)
Web-sivu (vapaaehtoinen)
ICQ-numero (vapaaehtoinen)
Skypen ID (vapaaehtoinen)
AIM ID (vapaaehtoinen)
Yahoo ID (vapaaehtoinen)
MSN ID (vapaaehtoinen)
Tunnistenumero (vapaaehtoinen)
Instituutio (vapaaehtoinen)
Osasto (vapaaehtoinen)
Puhelin (vapaaehtoinen)
Matkapuhelin (vapaaehtoinen)
Osoite (vapaaehtoinen)

Verkkoalustan keskustelualueilla rekisteröidyt voivat antaa itsestään haluamaansa tietoa.
Rekisteröity vastaa itse antamistaan tiedoista ja niiden pysymisestä ryhmän välisinä.
Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa, mikäli rekisteröidyt luovuttavat tietoa kolmansille osapuolille.
Henkilökohtainen ohjaus-keskustelualue on rakennettu vain ryhmien rekisteröidyille ohjaajille
ja ryhmäläisille kahdenkeskiseksi ohjausfoorumiksi. Kakkien yhteinen keskustelualue ja Chatosio ovat tarkoitettu koko pienryhmälle. Ryhmiin osallistutaan vapaaehtoisesti.
Käyttäjien toiminnasta tallentuu lokitietoja, jotka ovat ainoastaan ylläpitäjän ja ohjaajien
käytettävissä (oman ryhmänsä osalta).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä
itseltään tai ryhmien ohjaajilta (terveydenhuollon ammattilaiset). Kurssille osallistuminen
edellyttää, että osallistuja antaa rekisteröitymistä varten suostumuksen ohjaajalle luovuttaa
nimensä ja sähköpostiosoiteensa rekisterinpitäjälle. Ryhmään ilmoittautuminen toimii
suostumuksena.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat kirjata myös potilastietojärjestelmään asiakasta
koskevaa tietoa tarvittaessa. (ei ole osa tätä rekisteriä)
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä, ja niitä käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteröidyn suostumuksella tietoja
voidaan hyödyntää tutkimustyössä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Moodle 2 käyttää salattua yhteyttä (https). Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla sekä palomuurilla. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksesta sekä salasanasta, ja
siitä ettei luovuta niitä ulkopuolisille. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan
tehtävään nimetyt henkilöt Mediamaisteri Groupista, Satakunnan sydänpiiristä sekä ryhmien

ohjaajina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset oman ryhmänsä osalta. Rekisterin käyttäjillä
on salassapitovelvollisuus.
9.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyt pystyvät tarkasteleman itseään koskevia tietoja koska tahansa kirjautumalla
alustalle omilla tunnuksilla. Aktiivisuusraportit ja lokitiedot ovat ainoastaan ohjaajien ja
ylläpitäjien käytettävissä, ryhmäläisellä on mahdollisuus tarkastaa itseään koskevat tiedot
ohjaajalta.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ottamalla yhteyttä ohjaajaan tai
Satakunnan sydänpiiriin.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteritiedot säilytetään vuoden ajan ryhmien käynnistymisen jälkeen, jonka jälkeen tiedot
hävitetään.

