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Ovumia Fertinovas integritetspolicy
Vi har ändrat vår integritetspolicy i enlighet med den europeiska
Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018.
Integritetspolicyn baseras på Ovumia Fertinovas rutiner för registrering av personoch patientuppgifter.
Säker hantering av dina person- och patientuppgifter är av yttersta vikt för oss och
en bärande del av våra principer för en ansvarsfull verksamhet. Ovumia Fertinova
strävar efter att skydda dina rättigheter och hantera dina person- och
patientuppgifter på ett säkert sätt. Den här integritetspolicyn beskriver hur Ovumia
Fertinova samlar in, använder, lagrar och skyddar person- och patientuppgifter
samt hur vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd.
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Personuppgiftsansvarig
Ovumia Oy
Biokatu 12, 33520 Tammerfors, Finland
info@ovumia.fi
(hädanefter ”vi” eller ”Ovumia Fertinova”)

2

Dataskyddsombud
Fondia Baltic OÜ
Rotermanni 14
anna.kosar@fondia.com
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Vad är den rättsliga grunden för och syftet med för hantering av personuppgifter?
Ovumia Fertinovas behandlar personuppgifter på grundval av berättigat
intresse (t.ex. hantering av kundrelationer och fakturering), kundens uttryckliga
samtycke, genomförande av avtal, lagstadgade krav och/eller
tillhandahållande av vård. Hanteringen av personuppgifter är nödvändig för
att Ovumia Fertinova ska kunna uppfylla sina åtaganden avseende undersökning
och behandling av patienter och för att säkerställa spårbarheten som krävs av
finska Act on Assisted Fertility Treatments och Act on the Medical Use of Human
Organs and Tissues.
Hanteringen av personuppgifter har följande syften:
✓

tillhandahålla hälsovård och specialiserad sjukvård

✓

uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och andra förpliktelser

✓

organisera undersökningar och behandlingar av patienter samt planera,
genomföra och följa upp behandlingar

✓

säkerställa spårbarhet och skydd av donatorers och patienters könsceller
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✓

fakturera patienter för undersökningar och behandlingar

✓

underlätta användningen av patientuppgifter för Ovumia Oy:s uppföljning
och statistik
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✓

bevaka våra aktiviteter och utreda eventuella kompensationskrav

✓

använda patientdata för forskningsändamål (fastställs i ett separat avtal).

Vilka uppgifter hanterar vi?
Patientregistret innehåller patientuppgifter och tekniska uppgifter, vilka i sin tur
innehåller personuppgifter som kan användas för att identifiera en person (såsom namn,
födelsedatum, personnummer, hemkommun och kontaktuppgifter, personuppgifter till
närmaste
anhörig)*,
uppgifter
om
potentiell
partner
som
krävs
för
fertilitetsbehandlingar, samt data som skapats i samband med patientens behandling och
organisering av hens behandling eller data som tagits emot inför en behandling.
Patientregistret innehåller även:
✓

Uppgifter från möten med psykolog och psykoterapeut, till vilka endast
psykologen eller psykoterapeuten har tillgång till om inte annat avtalats med
patienten. För personer som genomgår fertilitetsbehandling: uppgifter om
ägg och spermier som registrerats i samband med behandling samt uppgifter
om embryons kvantitet och kvalitet, antal och kvalitet på embryon som sätts
in i livmodern eller skickas till förvaring, uppgifter om graviditeter, missfall,
aborter, information om förlossningar samt hälsouppgifter om födda barn.

✓

data från ultraljudsundersökningar

✓

Övrig information som samlats in med patientens samtycke (t.ex.
betalningsinformation)

(*) Personuppgifter märkta med en asterisk är obligatoriska för våra kundrelationer
och/eller avtal. Utan den nödvändiga informationen kan vi inte tillhandahålla produkten
och/eller tjänsten.
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Varifrån hämtar vi uppgifter?
Uppgifter för patientadministration erhålls från patienterna själva, eller med patientens
samtycke från deras anhöriga. Uppgifter om t.ex. hemkommun och adress hämtas från
folkbokföringsregistret.
Uppgifter om medicinska behandlingar hämtas från resultat av undersökningar och
behandlingar som utförs på Ovumia Fertinovas klinik, och med patientens samtycke från
andra vårdinstanser samt anhöriga.
Uppgifter till tjänsteavtal hämtas separat beroende på avtalen i fråga. För de ändamål
som beskrivs i den här integritetspolicyn kan personuppgifter och särskilda
personuppgifter också samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och
baseras på information som tas emot från myndigheter eller andra tredje parter inom
ramen för gällande lagar och förordningar. Uppdatering av den här typen av uppgifter
kan antingen ske manuellt eller automatiskt.
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Vem får ta del av uppgifterna? Lämnar vi ut uppgifter utanför EU och EES?
Person- och patientuppgifter är sekretessbelagda, och Ovumia Fertinovas personal har
tystnadsplikt avseende alla uppgifter som erhållits i samband med behandling av en
patient. Ovumia Fertinova får endast lämna ut patientuppgifter med patientens skriftliga
samtycke, eller om lagen kräver det.
Att lägga till uppgifter i det gemensamma registret kräver patientens samtycke, och det är
upp till patienten om de som har tillgång till det gemensamma registret kan få tillgång till
patientuppgifter som registrerats i personuppgiftsansvariges patientdatasystem.
Patienten kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke. Patienten kan också kräva att
uppgifter om ett specifikt besök hålls hemliga. I sådana fall kommer uppgifterna endast
finnas tillgängliga för den person som fört in dem. Patientens elektroniska recept
registreras i en databas som kallas Receptcentret. Personuppgiftsansvarig är Kela,
www.kanta.fi.
Patientuppgifter från Ovumia Fertinova sparas inte i Kanta-arkiven som förvaltas av
Kela.
Uppgifter från Ovumia Fertinovas patientregister ska enligt lag redovisas årligen till
finska institutet för hälsa och välfärds nationella register över fertilitetsbehandlingar och
används till forskning, planering och statistik. Dessa uppgifter kan inte kopplas till
enskilda individer.
Uppgifter får endast lämnas ut utanför EU/EES med kundens skriftliga godkännande.
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Cookies

Ovumia Fertinova använder cookies och annan teknik i syfte att studeratjänsternas
demografiska räckvidd samt antalet besökare för statistiska syften. Ovumia Fertinova kan
också använda data som samlats in via cookies och andra tekniker för att rikta innehåll
till sina kunder. Cookies och andra tekniker används för att analysera och utveckla våra
tjänster i syfte att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder. Cookies används
också för att förbättra användarupplevelsen. Till exempel lagrar cookies data om tjänster
och inställningar kunden har använt vid tidigare besök.
Via dina webbläsarinställningar kan du välja om du accepterar användningen av cookies.
Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du fortfarande kunna använda Ovumia
Fertinovas hemsida och vissa tjänster på den, men valet kan begränsa hemsidans och
tjänsternas funktionalitet avsevärt.
Ovumia använder programmet Google Analytics Display Advertising. Av den anledningen
kan personer som använder www.ovumia.fi se Ovumia-marknadsföring utanför Ovumias
digitala tjänster.
Med Ovumias samtycke kan Google också använda förstapartscookies (såsom cookies
från Google Analytics) som innehåller anonyma identifieringsdata, tillsammans med
tredjepartscookies (såsom DoubleClick-cookies) för att överföra och optimera data samt
visa marknadsföring baserat på kundens användning av Ovumias digitala tjänster.
Ovumia
lämnar
aldrig
externamarknadsföringsparter.

ut

kunders/användares

personuppgifter

till
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Kunden kan när som helst avaktivera marknadsföringen som visas genom Google
Analytics Display Advertising eller den anpassade marknadsföringen från Google Display
Network genom kontrollverktyget för marknadsföringsval. Kunden kan också förhindra
användningen av Google Analytics mätverktyg genom att installera ett tillägg i
webbläsaren.
Ovumia Fertinovas hemsida och digitala tjänster har länkar och anslutningar till tredje
parters hemsidor och sociala medier (såsom Facebook-tillägget). Tilläggen på Ovumia
Fertinovas hemsida som hanteras av tredje part laddas ner från respektive tjänsts server.
Observera att om du klickar på en länk på Ovumia Fertinovas hemsida som leder till en
tredje parts hemsida har Ovumia Fertinova ingen kontroll över den hemsidan och
ansvarar inte för tredje parters handlingar, även om det finns en koppling mellan
hemsidorna. Innan du går vidare till en tredje parts hemsida från Ovumia Fertinova
rekommenderar vi att du tar del av hemsidans integritetspolicy innan du lämnar ut några
uppgifter.
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Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge sparar vi dem?
Skydd av personuppgifter är centralt i vår verksamhet. Vi använder lämpliga tekniska,
organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda alla uppgifter vi har
mot att gå förlorade, missbrukas, användas på felaktigt sätt, avslöjas, förändras eller
förstöras.
Uppgifterna i Ovumia Fertinovas person- och patientregister hanteras enligt principerna
för databehandling. Patientuppgifter får endast användas i samband med behandling
eller ärenden som hör till behandling.
Ovumia Fertinovas personal har tillgång till företagets datorer via personliga
användarkonton. Ovumia Fertinovas ledning beslutar om vilka anställda som har tillgång
till uppgifterna i patientregistret och ger åtkomstbehörighet endast i den utsträckning
som deras arbetsuppgifter kräver det. Endast de anställda som inom ramen för sina
arbetsuppgifter behöver tillgång till kunduppgifter har behörighet att använda system
som innehåller personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter. Alla
användare har ett personligt användarnamn och lösenord för åtkomst till systemet. Med
andra ord är åtkomsten till personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter
baserad på ett rollbaserat auktoriseringskoncept.
Företagets datorer finns i Ovumia Fertinovas lokaler, i låsta rum som skyddas av
inbrottslarm. Endast företagets anställda har tillgång till dessa lokaler.
Patientuppgifter som sparas manuellt och som är sekretessbelagda lagras i företagets
lokaler i låsta rum med larmsystem, och endast företagets anställda har tillgång till dem.
Vi sparar dina uppgifter för databehandlingssyften och så länge som det krävs enligt
tillämpliga lagar och förordningar.
Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till den tillämpliga
lagstiftningen. Dessutom vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att inga
inkompatibla, inaktuella eller felaktiga personuppgifter sparas i systemet. Vi rättar eller
raderar felaktiga uppgifter utan dröjsmål.
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Vad har du som registrerad för rättigheter?
Som registrerad har du rätt att ta del av dina registrerade personuppgifter i systemet
samt rätt att begära rättelse eller radering av uppgifterna. Du har även rätt att ta tillbaka
eller ändra ditt samtycke.
Enligt den europeiska Dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt att
bestridahanteringen av dina personuppgifter, begära begränsad hantering av uppgifterna
och lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för hantering av
personuppgifter.
Av särskilda personliga skäl har du också rätt att bestrida profilering av dina
personuppgifter och annan hantering som rör dig när hanteringen av uppgifterna baseras
på kundrelationen. Ange situationen som ligger till grund för ditt bestridande av
hanteringen i samband med din förfrågan. Baserat på den tillämpliga lagstiftningen kan
vi avslå sådana anspråk.

10 Vem kan du kontakta?
Alla frågor och krav avseende den här integritetspolicyn ska lämnas skriftligen eller
personligen till Ovumia Fertinovas dataskyddsombud (avsnitt 2).
11 Ändringar i integritetspolicyn
Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer vi att lägga ut den ändrade versionen
och datum för ändringen på vår hemsida. Om ändringarna är betydande kan vi också
komma att informera dig om dem via andra kanaler, t.ex. via e-post eller ett
tillkännagivande på vår hemsida. Vi rekommenderar att du kontrollerar
integritetspolicyn regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

