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TIETOSUOJAILMOITUS 

 

Henkilörekisterin nimi 

MATURE – Mahdollisten tutkittavien henkilörekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

MATURE-henkilötietorekisterin tarkoituksena on kerätä 

henkilötietoja lääketieteellisiin tutkimuksiin tutkittaviksi 

haluavista henkilöistä. Rekisteröidyt antavat nimenomaisen 

suostumuksensa antamiensa henkilötietojen säilyttämiseen 

rekisterissä enintään kahdeksi vuodeksi. Lupa on mahdollista 

uusia määräajan päätyttyä rekisteröidyn suostumuksella. 

Suostumus on kirjallinen. Rekisteröityihin otetaan yhteyttä, 

jos CRST:llä on alkamassa tutkimus, johon rekisteröity 

mahdollisesti sopisi antamiensa tietojen perusteella. 

 

Rekisteriin tallennettavan henkilötiedot 

MATURE-henkilörekisteriin kerätään tutkittaviksi haluavista 

nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja 

syntymävuosi. Rekisteri jakaantuu terveisiin vapaaehtoisiin ja 

eri terapia-alueiden potilastutkimuksiin. Potilastutkimuksiin 

rekisteröintiä varten rekisteröitävän on ilmoitettava tästä 

rekisteritietojen keräyksen yhteydessä. Rekisteriin kirjataan 

myös aikaisempi osallistuminen CRST:n tutkimuksiin sekä 

muita tietoja, jotka vaikuttavat osallistumiseen eri 

tutkimuksiin, jos rekisteröitävä niitä kertoo ja suostuu niiden 

tallentamiseen. Rekisteriin kirjataan lisäksi milloin ja miten 

henkilö on antanut rekisteröitävät tiedot sekä milloin 

rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä kahden vuoden 

määräajan päättyessä. 

 

Rekisterinpitäjä 

Clinical Research Services Turku - CRST Oy 

Itäinen Pitkäkatu 4B, 20520 Turku 

02 4206 4700 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa tietojen 

käsittelyyn (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, artikla 

6, kohta 1a). 

 

Henkilötietojen lähde 

MATURE-henkilörekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 

rekisteröidyn täyttämästä rekisteröinti-lomakkeesta tai 

rekisteröidyn puhelimitse, sähköpostitse tai suullisesti 

rekisteriä varten antamista tiedoista. 

Rekisteröintilomakkeet ja sähköpostiviestit tuhotaan sen 

jälkeen kun tieto on siirretty niistä sähköiseen rekisteriin. 

 

Henkilötietojen salassapito 

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat salassapidettäviä. 

Yrityksen henkilökunta on salassapitovelvollinen. 

 

Henkilötietojen luovutus yrityksen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

 

Henkilötietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

 

 

Automatisoitu päätöksenteko 

Käsittelyssä ei tehdä automatisoitua päätöksentekoa tai 

profilointia henkilötietojen perusteella. 

 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet  

Manuaalinen aineisto, jota ei ole vielä siirretty ATK-

järjestelmään, säilytetään lukitussa tilassa. Manuaalinen 

aineisto hävitetään tietosuojattuna dokumentaationa.  

MATURE henkilörekisteri on sähköinen rekisteri. Yrityksen 

ATK-järjestelmään tarvitaan henkilökohtainen salasana ja 

käyttäjätunnus, joita ilman rekisteriä ei pääse lukemaan. 

Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa 

ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.  

 

Henkilötietojen käsittely kahden vuoden määräajan jälkeen 

Henkilötiedot hävitetään  

 

Rekisteröidyn yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 

oikeudet 

1) Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa 

suostumus. 

2) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, 

että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on 

rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

3) Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat 

tiedot (artikla 15).  

4) Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen 

(artikla 16).  

5) Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistattamiseen 

(artikla 17).  

6) Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn 

rajoittamista (artikla 18).  

7) Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa 

käsittelyä (artikla 21). 

 

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyen 

Hanna-Mari Koskimaa 

Clinical Research Services Turku, CRST Oy 

Itäinen Pitkäkatu 4B, 20520 Turku 

040 824 4802 

hanna-mari.koskimaa@crst.fi 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Eeva Ryödi 

dpo@crst.fi 

 

mailto:dpo@crst.fi

