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1 REKISTERINPITÄJÄ 

Oulun 7. Kaakkurin apteekki 
Apteekkari Hannu Koski 
Y-tunnus 1467386-3 
Metsokankaantie 5, 90420 Oulu 
puh. (08) 564 5100, fax 08 564 5150 
kaakkurinapteekki.oulu@apteekit.net 

1.1 Rekisterin yhteyshenkilö 

Apteekkari Hannu Koski 
Metsokankaantie 5, 90420 Oulu 
puh. (08) 564 5100, fax 08 564 5150 
hannu.koski@salnet.fi 
 

2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Apteekki käsittelee henkilötietoja henkilön allekirjoittaman avainasiakassopimuksen, 
avainasiakkaan antaman suostumuksen tai oikeutetun etumme perusteella tuottaak-
semme sinulle avainasiakaspalvelun sekä kehittääksemme asiakkuutta ja palveluita ja hoi-
taaksemme asiakassuhdetta. 
 
Kun liityt avainasiakkaaksi allekirjoittamalla avainasiakassopimuksen, pyydämme sinulta 
suostumusta markkinointiin koskien apteekin tiedotteita ja tarjouksia. Markkinointi tapah-
tuu pääasiassa sähköpostin välityksellä. 
 
Rekisterin tarkoitus on apteekin avainasiakasrekisterin ylläpito. Rekisterin tarkoitus on no-
peuttaa ja helpottaa avainasiakkaiden asiointia apteekissa. Rekisteriä käytetään erilaisten 
markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, joita voivat olla markkinoinnin kohdentaminen, 
sähköpostiviesti, kirje, tekstiviesti ja muut markkinointiviestit. Avainasiakasrekisterin avulla 
seuraamme asiakkaan ostokertymää, jonka perusteella hän saa erikseen avainasiakassopi-
muksessa määritetyistä ostoistaan alennuksia. Järjestelmä mahdollistaa myös muiden 
avainasiakasetujen tarjoamisen. 
 
Kaakkurin apteekki viestii avainasiakkailleen kampanjoista ja tarjouksista myös 
Avainapteekkien yhteisesti omistaman yhteistoimintayrityksen Avainapteekit Oy:n tarjoa-
man palvelun kautta. Viestiminen tapahtuu sähköpostitse. Asioinnin yhteydessä kertyviä 
osto- ja asiointitietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdentamisessa myös 
Avainapteekit Oy:n tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen. Avainasiakastietoja käsitellään asi-
akkaan asioinnin yhteydessä, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ja muihin asiakkuu-
teen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 
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Avainapteekit Oy toimii apteekin ja koko Avainapteekitketjun sähköisen avainasiakasvies-
tintäjärjestelmän ylläpitäjänä. Avainapteekit Oy toimii apteekin alihankkijana avainasiakas-
ohjelman teknisen toteutuksen osalta ja on näin ollen tietosuojalainsäädännön tarkoittama 
henkilötietojen käsittelijä.  
 
Liittyessäsi avainasiakasohjelmaamme Avainapteekit Oy:n ylläpitämien internet-sivujen vä-
lityksellä, pyydämme sinulta suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi. Kysymme sa-
malla, saammeko lähettää sinulle mainoksia sähköpostitse tai muulla tavalla. Voit peruut-
taa nämä suostumukset henkilötietojesi käsittelemiseksi milloin tahansa. 
 
Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi ja oikeutetun etumme perusteella tiedot-
taaksemme sinulle palveluistamme ja niihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. 
 
Apteekki säilyttää avainasiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi. Apteekki sitoutuu poista-
maan henkilötiedot rekisteristä, jos asiakas purkaa avainasiakassopimuksen. Apteekki säi-
lyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeel-
lista. 

 

3 REKISTERIN NIMI 

Kaakkurin apteekin Avainasiakasrekisteri. Rekisteriä pitää Oulun 7. Kaakkurin apteekin 
(myöhemmin ”Apteekki”).  

4 REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ 

Tiedot voivat olla sekä sähköisiä että manuaalisia tallenteita. Käsittelemme asiakkaan hen-
kilötietoja tässä tietosuojaselosteessa esitetyn rekisterin käyttötarkoitusten mukaisesti. 

 
Liittyessäsi avainasiakkaaksi sinulta kerätään seuraavia henkilötietoja Avainasiakasrekiste-
riimme: 

 Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 
 

 Avainasiakasohjelmaan liittyvät tiedot: asiakasnumero, avainasiakasohjelman 
 hyödyntämiseen liittyvät tiedot, tiedot koskien aiemmin ostamiasi reseptiva-
paita lääkkeitä sekä mieltymyksiäsi niihin liittyen, tiedot koskien antamiasi 
suostumuksia henkilötietojesi käsittelyyn. 

 
Avainasiakasohjelmaan voivat liittyä vain yli 18-vuotiaat täysivaltaiset henkilöt. 
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5 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteröidyn allekirjoittama avainasiakassopimuslomake ja Avainapteekit Oy:n ylläpitä-
män internetsovelluksen kautta tapahtuva liittyminen. 

6 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 

6.1 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 
Avainasiakasrekisterin tietojen säännönmukaista luovutusta ei tehdä. Tietojen luovutus 
tehdään tarvittaessa tarkan harkinnan varaisesti yrityksen toiminnan kannalta näin vaati-
vissa tilanteissa esimerkiksi omistajan vaihdoksen yhteydessä. 
 
Apteekki luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osa-
puolelle, jos asianomainen pyytää Apteekkia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos 
lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Apteekkia luovuttamaan 
erikseen yksilöidyn tiedon Apteekin hallussa olevasta tietokannasta. 

 

6.2 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

Apteekki ei siirrä hallussaan olevia tietoja kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjes-
tölle. 
 
Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan 
unionin alueella. 

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Apteekki säilyttää avainasiakkaiden henkilötietoja toistaiseksi. Apteekki sitoutuu poistamaan 
henkilötiedot rekisteristä, jos asiakas purkaa avainasiakassopimuksen. Tietoja ei kuitenkaan 
poisteta, jos poistamiselle on laillinen este. 
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8 REKISTERIN SUOJAUS 

Apteekki toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojau-
tumiseksi. Ainoastaan apteekin henkilöstöllä ja apteekin valitsemalla tietojärjestelmätoi-
mittajalla alihankkijoineen on pääsy järjestelmään.  

 
Avainasiakaslomakkeet säilytetään apteekissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on koko-
naan kielletty. Vain apteekin henkilökunnalla on pääsy niihin. Tiedot hävitetään apteekin 
tietoturvaohjeen mukaisesti. 
 
Henkilöstöä ja alihankkijoita koskee sopimusperusteinen ja/tai lakisääteinen salassapito-
velvollisuus. Järjestelmän käyttöön ja käsittelyyn oikeutettuja ovat ainoastaan sellaiset 
henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat henkilötietoja. Järjestelmän käyttö vaatii henki-
lökohtaista tunnusta ja vahvaa salasanaa. 
 
Avainapteekit Oy:n osalta kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, 
jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella. Kaikki tietosi ovat suojattuja yleisesti hyväksyt-
tyjen toimialastandardien mukaisesti, mutta tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei 
valitettavasti ikinä ole täysin turvallista, joten emme voi taata siirtyneen tiedon eheyttä 
sadan prosentin varmuudella. Suojelemme kuitenkin järjestelmämme teknisin ja hallinnol-
lisin menetelmin luvatonta käyttöä ja tietojen tuhoamista vastaan lähettämällä tietoja vain 
salatussa muodossa. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen palveluiden 
tarjoamiseksi avainasiakasohjelman yhteydessä. Tietojen käsittelyn päätyttyä poistamme 
tietosi, elleivät lait ja säännökset nimenomaisesti vaadi meitä säilyttämään tietoja pidem-
pään. 
 

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa tekemällä tarkastuspyyntö. 
Rekisterinpitäjänä apteekin on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä 
koskevia henkilötietoja vai ei.  Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista rekisteröidylle pyydettäessä myös sähköisessä muodossa. 
 
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle, mieluiten 
selosteen mukaiselle Rekisterin yhteyshenkilölle tai Apteekin tietosuojavastaavalle. Tarkis-
tuspyynnön yhteydessä tulee varmistua tietoja kysyvän henkilöllisyydestä ja tämä tapahtuu 
esittämällä henkilöllisyystodistus. 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 

OULUN 7. KAAKKURIN APTEEKKI, METSOKANKAANTIE 5, 90420 OULU, (08) 564 5100, Y-TUNNUS 1467386-3 

 

9.2 Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen 

Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Havaitun virheellisen tiedon 
voimme korjata saatuamme oikean tiedon sinulta tai muusta luotettavasta lähteestä.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä so-
vellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä.  

 
Huomattava on kuitenkin, että osan henkilötiedoista poistaminen voi johtaa siihen, että 
avainasiakkuuden perusteella myönnettävät etuudet eivät enää ole käytettävissäsi. 

 
Korjaamis- tai poistamispyynnön esittävän henkilöllisyydestä tulee varmistua. Henkilölli-
syyden varmistaminen tapahtuu esittämällä henkilöllisyystodistus apteekissa. 
 
Jos haluat pyytää tietojesi korjaamista, ole yhteydessä tämän selosteen alussa mainittuun 
rekisteristä vastaavaan henkilöön. 
 

9.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä 
sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. 

9.4 Oikeus peruuttaa antamansa suostumus 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tai muuttaa antamaansa suostumusta milloin tahansa. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruutta-
mista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

9.5 Automaattinen päätöksenteko 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pel-
kästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeus-
vaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. 
 
Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väli-
sen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimen-
omaiseen suostumukseen taikka jos päätös on hyväksytty rekisterinpitäjään sovelletta-
vassa lainsäädännössä. 
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9.6 Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa olevan sopi-
muksen perusteella käsitellyt henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, 
mikäli se on teknisesti mahdollista. 

9.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuoja-
virasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos apteekki ei rekis-
terinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

9.8 Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämi-
seen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjalli-
sena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpi-
täjä. 
 

10 REKISTERIIN TALLENNETTAVIEN INFORMOINTI 

Avainasiakkaaksi liittymisen yhteydessä tarjoamme nähtäväksi tämän tietosuojaselosteen. 
Pyydämme rekisteröityä huomioimaan, että saatamme joutua aika ajoin päivittämään tämän 
selosteen sisältöä informoimatta päivityksistä rekisteröidyille henkilökohtaisesti.   
 
Ajantasainen versio selosteesta on saatavilla apteekin henkilökunnalta ja aina nähtävillä inter-
net osoitteessa www.kaakkurinapteekki.fi. 

 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.kaakkurinapteekki.fi/

