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Tämä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste kyselyyn, 
jossa selvitetään apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan näkemyksiä lääkealan yritysten tarjoamista 
palveluista ja toiminnoista. Kyselytutkimuksen rahoittaa Accord Healhcare Oy ja toteuttaa Oriola Finland 
Oy. Tietosuojaseloste on alun perin laadittu 15.03.2021. 
 

1. Rekisterinpitäjä  

Kyselyn rekisterinpitäjänä toimii Oriola Finland Oy, Orionintie 5, 02200 Espoo.  

 

2. Rekisteristä vastaava yhdyshenkilö 

Heli Salminen-Mankonen, heli.salminen-mankonen@oriola.com 

 

3. Rekisterin nimi 

Kysely apteekeille lääkealan yritysten palveluista ja toiminnoista (Oriolan tutkimusnumero 1109). 

 

4. Oikeusperuste ja tietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

rekisteröidyn antama suostumus. 

 
Vapaaehtoisessa kyselytutkimuksessa selvitetään osallistuvan kokemuksia ja näkemyksiä lääkealan 

yritysten palveluista Accord Healthcare Oy:n toiminnan kehittämiseksi. 

 

Kyselyn tietoja käytetään vain edellä kuvattuun tarkoitukseen, eikä tietoja voi käyttää 

henkilöprofilointiin tai suoramarkkinointitarkoituksiin. 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: ammattinimike, kokemusvuodet 
- Vastaajan mielipide lääkealan yritysten palveluista ja toiminnasta ja niiden merkityksestä 

apteekille. 
 



Kyselyn tietoja käsitellään niin kauan kuin se on tutkimuksen suorittamisen kannalta välttämätöntä. 

Kyselytiedot hävitetään kuitenkin viimeistään kahden (2) vuoden kuluttua niiden tallentamisesta.  

 

6. Rekisterin tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköiselle lomakkeelle täytettävästä kyselystä. Tiedot 

eivät tallennu vastaajan käyttämälle laitteelle, jolla kysely suoritetaan. 

 

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

Oriola ei luovuta kyselyn vastauksia tutkimuksen rahoittajalle. Tietoja ei luovuteta myöskään 

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 asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Suojaustoimet ovat henkilötietojesi 

suojaamiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi sekä luvattoman käytön estämiseksi. Pääsy 

henkilötietoihin on rajoitettu vain niille, jotka tarvitsevat tietoja ja joilla on järjestelmiin 

pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia valvotaan. Tietojärjestelmämme ovat 

asianmukaisesti suojattu ja niitä valvotaan säännöllisesti. Säännölliset päivitykset, testaukset ja 

arvioinnit auttavat varmistamaan jatkuvan tietoturvallisuuden. Henkilöstöämme koulutetaan 

jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja ohjeiden noudattamisessa. 

 

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 

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 


