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Detta är en dataskyddsbeskrivning, som följer personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (GDPR), om en enkät som genomförs på apotek. I enkäten utreds hur typ-2 
diabetes behandlas samt patienternas uppfattning om deras sjukdom och behandlingsmålen.   
Enkätundersökningen finansieras av Boehringer Ingelheim Finland Ky och genomförs av Oriola Finland 
Oy. Samarbetspartner i denna studie är Diabetesförbundet och Finlands Apotekareförbund. 
Dataskyddsbeskrivningen är ursprungligen upprättad 22.11.2020. 

 
1. Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig för enkäten är Boehringer Ingelheim Finland Ky, Märaholmsgatan 5, 

00180 Helsingfors. 

Personuppgiftsbiträde för enkäten är Oriola Finland Oy, Orionvägen 5, 02200, Esbo. 

 
2. Registeransvarig kontaktperson 

Olli Hannuksela, medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com 

 

3. Registrets namn 

Enkät för patienter med typ-2 diabetes (Oriolas undersökningsnummer 1100). 

 
4. Rättslig grund och syftet med behandlingen 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 

är den registrerades samtycke (EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artikel 6, punkt 

1a och artikel 9, punkt 2i samt dataskyddslagen (1050/2018)). 

 
Hälsodata från en deltagare i den frivilliga enkätundersökningen samlas in för att genomföra en 

anonym enkätundersökning för typ-2 diabetiker. 

Enkätens uppgifter används endast för det ändamål som beskrivs ovan, och uppgifterna kan inte 

användas för personprofilering eller marknadsföring. Alla uppgifter samlas in anonymt så att det 

inte går att identifiera en enskild person. Resultaten av studien behandlas statistiskt per svarsgrupp 

på en gruppnivå om minst fem personer. 

 

5. Registrets datainnehåll och lagringstid 

Uppgifter som samlas in genom 
enkätformuläret: 

- Deltagarens bakgrundsuppgifter: kön och åldersgrupp 
- Uppgifter om deltagarens hälsotillstånd och vård 
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Enkätens uppgifter behandlas så länge som det är nödvändigt för att genomföra studien. 

Enkätuppgifterna raderas ändå senast tre (3) år efter att de har lagrats. 

 
6. Registrets informationskällor 

Uppgifterna som lagras i registret erhålls från enkäten som besvaras genom ett elektroniskt 

formulär. Enkäten genomförs på apotek med en iPad-pekskärmsdator. Uppgifterna lagras inte på 

iPad-enheten eller apoteket där enkäten genomförs. 

 
7. Överlåtande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES 

Oriola kommer inte att överlåta enkätsvaren till studiens finansiär eller någon av de andra 

samarbetspartners som nämns ovan. Uppgifterna överlåts inte heller till övriga tredje parter. 

 
Uppgifterna behandlas inom EU och behandlingen baseras på EU:s allmänna dataskyddsförordning 

samt nationell dataskyddslagstiftning. 

 
8. Principerna för skyddet av registret 

Aktsamhet vidtas vid behandlingen av registret och de uppgifter som behandlas genom 

datasystemen är skyddade på ett lämpligt sätt.  Internetservrarnas maskinvara omfattas av 

tillräcklig fysisk och digital datasäkerhet. Den personuppgiftsansvarige och enkätens 

personuppgiftsbiträdet ser till att lagrade uppgifter samt serveråtkomst och andra uppgifter som är 

viktiga för datasäkerheten behandlas konfidentiellt och endast av anställda till vilkas 

arbetsbeskrivning de tillhör. 

 
9. Rätten att kontrollera uppgifter och rätten att kräva rättelse av uppgifter 

I detta register samlas inga sådana unika identifierare så att enskilda deltagare kan identifieras. 

Följaktligen kan rätten att kräva rättelse av uppgifter som nämns i EU:s dataskyddsförordning inte 

tillämpas på varken denna enkät eller på det register som skapas av den. 

 
10. Övriga rättigheter relaterade till behandlingen av enkäten 

I detta register samlas inga sådana unika identifierare så att enskilda deltagare kan identifieras. 

Följaktligen kan rätten att radera uppgifter som nämns i EU:s dataskyddsförordning inte tillämpas 

på varken denna enkät eller på det register som skapas av den. 

Vid övriga frågor gällande den registrerades rättigheter ber vi er vänligen kontakta 

personuppgiftsbiträdet på adressen GDPR-DPO@oriola.com. Den personuppgiftsansvarige ger ett 

svar till kunden inom tidsfristen som stadgas i EU:s dataskyddsförordning. 

 
Den registrerade har rätten att kontakta eller göra en anmälan till Dataombudsmannens byrå, som 

övervakar att dataskyddslagstiftningen följs i Finland: Dataombudsmannens byrå, Fågelviksgränden 

4, 00530 Helsingfors, tietosuoja@om.fi. 

 
Kontaktuppgifter 
Oriolas forskningsavdelning, tutkimus@oriola.com, tfn 010 4398 255 
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