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29.3.2021

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig
Namn: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Adress: PB 43, 00521 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter: tel. 0295 209 111 (växeln), kirjaamo@valvira.fi

Kontaktperson för registret
Namn: Tuula Stark
Telefon:0295 209 548
E-post: tuula.stark@valvira.fi

Kontaktuppgifter till Valviras dataskyddsansvarig
Namn: Jonna Aaltonen
Telefon: 0295 209 201
E-post: tietosuoja@valvira.fi

Registrets namn
Registret över donationer av könsceller och embryon för assisterad befruktning (donationsregistret, Luoteri)

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Enligt 22 § i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) för Valvira ett donationsregister
(Luoteri). På anmälan av en tjänstetillhandahållare införs i registret donatorns identifieringsuppgifter samt uppgifter om donatorskoden enligt 18 § i lagen. Enligt 23 § har en person som kan ha sitt ursprung i en donerad könscell eller ett donerat embryo, utan hinder
av sekretessbestämmelserna efter att ha fyllt 18 år, rätt att få uppgift om donatorns identitet.
Enligt 14 § i lagen om assisterad befruktning, efter att ha godkänts som donator, skall, när
det är fråga om donatorn, endast donatorskoden användas i stället för hans eller hennes
identifieringsuppgifter.
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Donatorskoden bildas enligt 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning (825/2007). Koden används i stället för personuppgifter, och det möjliggör
att donatorn förblir anonym. Donationsregistret innehåller information som kopplar koden
till personuppgifter.

Registrets datainnehåll
Enligt 22 § i lagen om assisterad befruktning innehåller donationsregistret följande uppgifter om donatorn: donatorns identifieringsuppgifter (förnamn, efternamn, personnummer,
födelsedatum och ytterligare i fråga om en utlänning: antingen utländskt personnummer
eller passets nummer), donatorkod, könsceller som donerats (spermie, äggcell, embryo)
samt eventuellt samtycke till fastställande av faderskap i enlighet med 16 § 2 mom. I registret antecknas också datum av donation, eventuell återkallelse, namn på tjänstetillhandahållare, dess OID eller annan företagskod, registratorns namn samt datumet på registreringen.
När den, som har rätt till information från registret enligt 23 § i lagen, gör en förfrågan om
information om donatorn, registreras denna förfrågan. Följande uppgifter förs då in i registret: donatorskoden i fråga, datum, uppgifter om personen som gör förfrågan (förnamn, efternamn, identifieringsuppgifter) också uppgifter om identifieringsdokument vilket man använt för att legitimera sig.

Regelmässiga uppgiftskällor
Den tjänstetillhandahållare som har tagit emot en donation skall enligt 18 § i lagen tillställa
donationsregistret uppgifterna om donatorskoden och donatorns identifieringsuppgifter.

Förvaringstid för uppgifterna
Enligt 30 § i lagen om assisterad befruktning förvaras uppgifterna permanent.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter kan lämnas ut till de instanser som enligt 23 § i lagen om assisterad befruktning
har rätt till den informationen.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Inga uppgifter överlåts till aktörer utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret
A. Manuellt material

Sivu 3 / 3

Manuellt material uppstår i de fall där uppgifter utlämnas enligt 23 § i lagen om assisterad
befruktning. Detta material förvaras i ett låst utrymme, och allt onödigt material förstörs på
ett datasäkert sätt.
B. Uppgifter som behandlas digitalt
Uppgifterna i registret finns endast i digital form. De skyddas genom passerkontroll, kontroller och åtkomsträttigheter. Användningsrättigheter och därmed tillträde till registret ges
endast till de personer som behöver använda registret i sin tjänst. Varje service- och datasystem i anslutning till registret fungerar på en separat server, och tillträde till serverhallarna kontrolleras.

Den registrerades rättigheter
A. Rätt till tillgång
Enligt artikel 15 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne. Begäran ska riktas till den person som anges i
punkt 2. Den registrerades rätt kan enligt lagen begränsas, och utlämnandet av uppgifter
behandlas enligt lagen om assisterad befruktning.
B. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Enligt artikel 77 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt att lämna in klagomål
till en tillsynsmyndighet, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter strider mot förordningen. Klagomålet ska riktas till dataombudsmannens byrå.
C. Rätt att kräva rättelse
Enligt artikel 16 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt att få sådana felaktiga uppgifter i registret som rör honom eller henne rättade. Begäran ska riktas till den person som anges i punkt 2.
D. Rätt till radering
Enligt artikel 17 i EU-förordningen 2016/679 ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade. Rätten att
radera uppgifter tillämpas inte på lagstadgade register.
E. Rätt till dataportabilitet
Enligt artikel 20 i EU-förordningen 2016/679 har den registrerade rätt till att överföra sina
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarige. Rätten att överföra uppgifter tillämpas inte
på lagstadgade register.

Instanser som behandlar uppgifterna
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Leverantörer av datasystem

