
KYSELY TYYPIN 2 DIABEETIKOILLE  
(Oriolan tutkimusnumero 1100)  
 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Versio 1.1, 26.11.2020 
 
 
Tämä on henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
tietosuojaseloste apteekissa tapahtuvaan kyselyyn, jossa selvitetään tyypin 2 diabeteksen hoitoa sekä 
potilaiden ymmärrystä sairaudestaan ja hoidon tavoitteista. Kyselytutkimuksen rahoittaa Boehringer 
Ingelheim Finland Ky ja toteuttaa Oriola Finland Oy. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa toimivat 
Diabetesliitto ja Suomen Apteekkariliitto. Tietosuojaseloste on alun perin laadittu 22.11.2020. 
 
1. Rekisterinpitäjä  

Kyselyn rekisterinpitäjänä toimii Boehringer Ingelheim Finland Ky, Tammasaarenkatu 5, 00180 
Helsinki.  
Kyselytietojen käsittelijänä toimii Oriola Finland Oy, Orionintie 5, 02200 Espoo.  

 
2. Rekisteristä vastaava yhdyshenkilö 

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

3. Rekisterin nimi 
Kysely tyypin 2 diabeetikoille (Oriolan tutkimusnumero1100). 
 

4. Oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
rekisteröidyn antama suostumus (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, 6 art. kohta 1a ja 9 
art. kohta 2i sekä tietosuojalaki (1050/2018)). 
 
Vapaaehtoiseen kyselytutkimukseen osallistuvanterveystietoja kerätään tyypin 2 diabeetikoille 
suunnatun anonyymin kyselytutkimuksen toteuttamiseksi.  
Kyselyn tietoja käytetään vain edellä kuvattuun tarkoitukseen, eikä tietoja voi käyttää 
henkilöprofilointiin tai markkinointitarkoituksiin. Kaikki tiedot kerätään anonyymisti niin, ettei 
yksittäisen henkilön tunnistaminen ole mahdollista. Tutkimuksentuloksia käsitellään tilastollisesti 
vastausryhmittäin vähintään viiden henkilön ryhmätasolla.  
 

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika 
Kyselylomakkeella kerätyt tiedot:  

- Vastaajan taustatiedot: sukupuoli ja ikäryhmä 
- Tutkittavan terveydentilaa ja hoitoa koskevat tiedot 
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Kyselyn tietoja käsitellään niin kauan kuin se on tutkimuksen suorittamisen kannalta välttämätöntä. 
Kyselytiedot hävitetään kuitenkin viimeistään kolme (3) vuoden kuluttua niiden tallentamisesta.  
 

6. Rekisterin tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköiselle lomakkeelle täytettävästä kyselystä. Kysely 
toteutetaan apteekeissa iPad-tablettitietokoneella. Tiedot eivät tallennu iPad-laitteelle eivätkä 
apteekkiin, jossa kysely suoritetaan. 

 
7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Oriola ei luovuta kyselyn vastauksia tutkimuksen rahoittajalle tai muille yllä mainituille 
yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta myöskään muille kolmansille osapuolille.  
 
Tietoja käsitellään EU:ssa ja käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kansalliseen 
tietosuojalainsäädäntöön. 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelinten laitteiston fyysisistä ja digitaalisesta tietoturvasta 
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä ja kyselytietojen käsittelijä huolehtivat siitä, että 
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita tietojen turvallisuuden kannalta 
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden 
työnkuvaan se kuuluu. 
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Tähän rekisteriin ei kerätä sellaisia henkilöä yksilöiviä tietoja, joista yksittäinen vastaaja voitaisiin 
tunnistaa. Näin ollen tässä kyselyssä tai siitä muodostuvassa rekisterissä ei voida soveltaa EU:n 
tietosuoja-asetuksessa mainittua oikeutta oikaista tietoja.  
 

10. Muut kyselytutkimuksen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Tähän rekisteriin ei kerätä sellaisia henkilöä yksilöiviä tietoja, joista yksittäinen vastaaja voitaisiin 
tunnistaa. Näin ollen tässä kyselyssä tai siitä muodostuvassa rekisterissä ei voida soveltaa EU:n 
tietosuoja-asetuksessa mainittua oikeutta poistaa tietoja.  
Muista rekisteröidyn oikeuksia koskevista kysymyksistä pyydetään tiedustelemaan tietojen 
käsittelijältä osoitteella GDPR-DPO@oriola.com. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus olla yhteydessä tai tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, joka 
valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, tietosuoja@om.fi.  
 

Yhteydenotot 
Oriolan tutkimusosasto, tutkimus@oriola.com, puh. 010 4398 255 


