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Ovumia Fertinovan tietosuojaseloste 

Olemme muuttaneet tietosuojaselosteemme vastaamaan eurooppalaista tietosuoja-asetusta (GDPR), 

joka astuu voimaan 25.5.2018. Tämä tietosuojaseloste pohjautuu Ovumia Fertinovan henkilö- ja 

potilasrekisteriselosteeseen. 

Henkilö- ja potilastietojesi turvallinen käsittely on meille ensiarvoisen tärkeää ja olennainen osa 

vastuullisia toimintaperiaatteitamme. Ovumia Fertinova on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia 

ja pitämään henkilö- ja potilastietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Ovumia 

Fertinova kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilö- ja potilastietoja ja sitoutuu varmistamaan 

tietoturvan korkean tason.  

1 Rekisterinpitäjä 

Ovumia Oy 

Biokatu 12, 33520 Tampere 

(jäljempänä ”me” tai  ”Ovumia Fertinova”) 

2 Tietosuojavastaava  

Fondia Baltic OÜ 

Rotermanni 14, Tallinn 

Legal Counsel, anna.kosar@fondia.com 

3 Mikä on henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste ja tarkoitus? 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Ovumia Fertinovan oikeutettu etu (esim. asiakassuhteiden 

hallinta, laskutus), asiakkaan nimenomainen suostumus, sopimuksen noudattaminen, lakisääteinen 

velvoite ja/tai terveydenhuollon tai hoidon tarjoaminen.  Henkilötietojen käsittelyä edellytetään, jotta 

Ovumia Fertinova täyttää velvoitteet, jotka sille potilaan tutkimisessa ja hoidossa sekä 

hedelmöityshoitolain ja kudoslain edellyttämissä sukusolujen jäljitettävyyden varmistamisessa 

kuuluvat. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

✓ terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoitopalveluiden tarjoaminen   

✓ sopimusperusteisten ja muiden lupausten ja velvoitteiden täyttäminen 

✓ potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja 

seuranta 

✓ luovutettujen ja potilaiden omien sukusolujen turvallisuuden ja jäljitettävyyden 

varmistaminen 

✓ potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus 

✓ potilastietojen käyttö Ovumia Oy:n toiminnan tilastointi- ja seurantatarkoituksiin 

✓ toiminnan valvonta ja mahdollisten korvausvaatimusten selvittäminen 
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✓ mahdollinen potilaiden tietojen käyttö tieteellisessä tutkimustoiminnassa erikseen tehtävin 

sopimuksin 

4 Mitä tietoja käsittelemme?  

Potilasrekisteri koostuu potilasasiakirjoista ja teknisistä tallenteista, jotka sisältävät henkilön 

yksilöimiseksi tarvittavia henkilötietoja (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot, 

lähiomaisen tiedot), lapsettomuushoidon kannalta välttämättömät mahdollisen parin toisen osapuolen 

hoitoon liittyvät tiedot sekä potilaan hoidon ja hoidon järjestämisen yhteydessä syntyneitä tai hoitoa 

varten saapuneita tietoja. Potilasrekisterin tietosisältöön kuuluvat myös: 

✓ psykologien ja psykoterapeuttien kirjaamat tiedot, jonne on käyttöoikeudet vain ko. 

psykologilla tai psykoterapeutilla, ellei potilaan kanssa toisin sovita, lapsettomuushoitoihin 

osallistuvien henkilöiden osalta tiedot hoidon aikana saaduista munasoluista ja siittiöistä sekä 

alkioiden määrästä ja laadusta, kohtuun siirrettyjen ja säilytykseen siirrettyjen alkioiden 

määrästä ja laadusta, alkaneista raskauksista, keskenmenoista, keskeytyksistä, 

synnytystiedoista ja syntyneiden lasten terveydestä 

✓ ultraäänikuvausjärjestelmän sisältämät tiedot 

✓ muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, kuten luottotiedot  

Henkilötietojen toimittaminen on edellytyksenä sopimus- ja/tai asiakassuhteelle.  

5 Mistä saamme tietoja?  

Potilashallinnolliset tiedot kerätään potilaalta itseltään tai potilaan suostumuksella omaisilta tai 

väestörekisteristä esimerkiksi kotikunta- ja osoitetiedot.  

Sairaanhoitoa koskevat tiedot kerätään Ovumia Fertinovan klinikoissa suoritetuista tutkimuksista ja 

hoidoista muodostuneista tiedoista sekä potilaan suostumuksella muilta hoitavilta yksiköiltä ja potilaan 

omaisilta.  

Ostopalvelusopimuksiin liittyvät tiedot kerätään erikseen kyseisiin sopimuksiin perustuen. Tämän 

tietosuojakäytännön tarkoituksissa voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja ja henkilötietojen 

erityiskategorioita myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä viranomaisilta tai muilta kolmansilta 

osapuolilta saatuihin tietoihin perustuen soveltuvien lakien ja määräysten rajoissa. Tällainen tietojen 

päivitys suoritetaan manuaalisesti tai automaattisesti.    

6 Kenelle tietoja luovutetaan ja siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle? 

Henkilö- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja Ovumia Fertinovan henkilöstöllä on 

salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietoja voidaan 

luovuttaa Ovumia Fertinovan ulkopuolelle ainoastaan potilaan antamalla kirjallisella suostumuksella tai 

nimenomaisen lainsäädännön nojalla.  

Liittyminen yhteisrekisteriin tapahtuu potilaan suostumuksella, jolloin potilas päättää, voivatko 

yhteisrekisterin käyttöön osallistuvat saada käyttöönsä toisen rekisterinpitäjän potilastietojärjestelmään 

talletetut potilastiedot. Potilas voi milloin tahansa perua kyseisen suostumuksen. Potilas voi myös 

vaatia salaamaan erikseen jonkin käynnin tiedot, jolloin tiedot ovat vain kirjauksen tehneen henkilön 

käytettävissä. Potilaan sähköiset reseptit tallentuvat Reseptikeskukseen. Rekisterinpitäjä on Kela, 

www.kanta.fi 
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Ovumia Fertinovassa muodostuneet potilastiedot eivät tallennu Kelan ylläpitämään Kanta-arkistoon. 

Ovumia Fertinovan potilasrekisteristä luovutetaan vuosittain lainsäädännön edellyttämiä tietoja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveydenhuollon valtakunnalliseen hedelmällisyyshoitojen 

rekisteriin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten ilman potilaiden yksilöinnin mahdollisuutta. 

Tietoja voidaan luovuttaa EU/ETA maiden ulkopuolelle ainoastaan asiakkaan kirjallisella pyynnöllä.  

7 Evästeet 

Ovumia Fertinova hyödyntää evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluidensa väestöllisen 

tavoittavuuden tutkimisessa sekä kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Ovumia Fertinova voi 

lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä 

asiakkailleen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää 

palveluita edelleen asiakkaita paremmin palveleviksi. Evästeitä käytetään myös parantamaan 

käyttökokemusta, mm. muistamaan asiakkaan viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia. 

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, 

voit käyttää Ovumia Fertinovan verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa 

merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.  

Ovumia käyttää Google Analytics Display-mainostajille –ohjelmaa. Tämän johdosta www.ovumia.fi–

palvelun käyttäjät saattavat kohdata Ovumian mainontaa muissa kuin Ovumian digitaalisissa 

palveluissa. 

Ovumian luvalla Google voi käyttää anonyymin tunnistetiedon sisältäviä ensimmäisen osapuolen 

evästeitä (kuten Google Analyticsin evästettä) yhdessä kolmannen osapuolen evästeiden (kuten 

DoubleClick-evästeen) kanssa tietojen välittämiseen, optimointiin ja mainosten näyttämiseen sen 

perusteella, että asiakas on käyttänyt Ovumian digitaalisia palveluita. 

Ovumia ei välitä asiakkaidensa/käyttäjiensä henkilötietoja ulkopuolisille mainosverkostoille. 

Asiakas voi koska tahansa poistaa käytöstä Google Analytics Display-mainostajille –mainonnan tai 

Google Display –verkoston räätälöidyt mainokset mainosvalintojen hallintatyökalulla. Asiakas voi 

myös halutessaan estää Google Analytics –mittauksen käytön asentamalla selaimeensa lisäosan. 

Ovumia Fertinovan sivustoilla ja palveluissa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen 

verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Ovumia 

Fertinovan sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden 

palveluiden omilta palvelimilta. 

On tärkeä tietää, että jos napsautat Ovumia Fertinovan sivustoilla linkkiä, joka ohjaa sinut Ovumia 

Fertinovan sivustolta kolmannen osapuolen sivustolle, Ovumia Fertinova ei hallinnoi sellaista sivustoa 

eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen toimista, vaikka sivustojen välillä olisi yhteys. Ennen kuin 

jatkat Ovumia Fertinovan sivustolta kolmannen osapuolen sivustolle, suosittelemme tutustumaan 

kyseisen sivuston tietosuojakäytäntöön ennen tietojen jakamista. 

8 Kuinka suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä? 

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme 

asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme 

kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, 

muutosten ja tuhoamisen varalta. 
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Ovumia Fertinovan henkilö- ja potilasrekisteritietoja käsitellään ATK:n avulla. Potilastietoja saa käyttää 

ainoastaan ao. potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin.   

Ovumia Fertinovan henkilökunta voi käyttää yrityksen tietokoneita henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen 

ja siihen liittyvän salasanan avulla. Ovumia Fertinovan ylin johto päättää ja antaa käyttöoikeudet 

työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Vain niillä 

työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja, on oikeus käyttää henkilötietoja 

ja henkilötietojen erityiskategorioita sisältävää järjestelmää. Jokaisella käyttäjällä on oma 

käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, ts. pääsy henkilötietoihin tai henkilötietojen 

erityiskategorioihin annetaan roolipohjaisen valtuutuskonseptin perusteella. 

Tietokoneet sijaitsevat yhtiön toimitiloissa lukituissa, hälytysjärjestelmällä suojatuissa tiloissa, joihin on 

vain yhtiön henkilökunnalla pääsyoikeus. 

Muut kuin sähköisesti tallennetut (manuaaliset) vaitiolovelvollisuuden alaiset potilastiedot säilytetään 

yrityksen toimitiloissa lukituissa, hälytysjärjestelmällä suojatuissa tiloissa, joihin on vain yhtiön 

henkilökunnalla pääsyoikeus. 

Säilytämme tietoja niin pitkään kuin tietojen käsittelyn tarkoituksessa on tarpeen ja vain soveltuvien 

lakien ja määräysten määrittämissä aikarajoissa. 

Arvioimme tietojen säilytystarpeen säännöllisesti ottamalla huomioon soveltuvan lainsäädännön. 

Lisäksi suoritamme kohtuullisia toimia, joilla on tarkoitus varmistaa, ettei rekisterissä säilytetä 

yhteensopimattomia, vanhentuneita tai epätarkkoja henkilötietoja. Otamme tässä huomioon käsittelyn 

tarkoituksen. Korjaamme tai poistamme sellaiset tiedot viipymättä. 

9  Mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä? 

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja oikeus 

vaatia tietojen korjaamista tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa 

sitä. 

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa käsittelyä tai 

pyytää käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä vastaavalle valvovalle 

viranomaiselle. 

Tietyistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa sinua koskevaa profilointia tai 

muuta käsittelyä, kun tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Vaateeseesi liittyen sinun tulee 

yksilöidä tilanne, jossa vastustat käsittelyä. Voimme lain nojalla kieltäytyä toimimasta pyynnön 

mukaisesti.  

10 Keneen voit olla yhteydessä?  

Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti luvussa kaksi (2) mainitulle Ovumia Fertinovan tietosuojavastaavalle.  

11 Tietosuojakäytännön muutokset 

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun selosteen 

sivustollamme muutospäivämäärällä varustettuna. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa 

asiasta sinulle myös muilla keinoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai julkaisemalla tiedotteen 

kotisivullamme. Suosittelemme lukemaan nämä tietosuojaperiaatteet säännöllisesti, jotta pysyt ajan 

tasalla tehdyistä muutoksista. 
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