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HOK-ELANNON SAIRAUSKASSAN JÄSEN– JA LISÄETUUSREKISTERI 
  

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19 
 
1. Rekisterinpitäjä 

  
HOK-Elannon Sairauskassa  
Postiosoite: Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki  
Käyntiosoite: Tripla, Workery West, Firdonkatu 2 T 111, 00520  
Puh: 010 76 60150 

Y-tunnus: 0432356- 0 

 
  
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö  

 
hok-elanto.sairauskassa@sok.fi 
  
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

 

Sairauskassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen sekä korvauksiin 
liittyvä tilastointi ja raportointi. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste 

 
Sairauskassan jäsenyys on pakollinen, kun työntekijä solmii työsuhteen HOK-Elannon sairauskas-
san toimintapiiriin kuuluvan osakasyrityksen kanssa HOK-Elannon sairauskassan sääntöjen mu-
kaisesti. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen (vakuutuskassalaki). 
 
Lisäetuuskorvausten osalta käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus. 
 

5. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta  

 
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun. 
 

6. Käsiteltävät henkilötiedot  

 

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:  

• Yhteystiedot  

• Pankkiyhteys  

• Veroprosentti  
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• Verotuskunta  

• Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen  

• Palkattomat kaudet  

• Korvaustiedot  

• Maksutiedot 

 

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

HOK-Elannon sairauskassan jäsenet. 

 

8. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 

 
Tiedot saadaan HOK-Elannon HR-yksiköstä sekä jäseniltä itseltään.  

Lisäetuusmaksamiseen liittyviä tietoja saadaan sairauskassan sopimuskumppaneilta. 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat 
 
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja 
palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. 
 
Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttä-
mällä tavalla. 
 
Luovutamme tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa ra-
joissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 
 

10. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja  
käytetyt suojatoimet 

 
Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelle tai kansainvälisille järjestöille. 
 
  
11. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa 
kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liitty-
vässä toiminnassa, enintään 6 vuotta. 
 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet  

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin (tietopyynnön kautta) 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

• Vastustamisoikeus 
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• Oikeus peruuttaa suostumus niiden tietojen osalta joiden käsittelyyn ei ole muuta perus-
tetta  

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi 
olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 
 
Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koske-
vien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

13. Suostumuksen peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus vain siltä osin, kun käsitte-
lyyn ei ole muuta perustetta kuin suostumus. 

14. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle 

Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen. 

15. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella 
tehdä profilointia. 

16. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista 

 
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tieto-
suoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. HOK-Elannon sairauskassan järjestelmätoimittajat käsittelevät 
henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä 
on salassapitovelvollisuus. 
  
HOK-Elannon sairauskassassa suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallin-
nalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpi-
dolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjär-
jestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja 
paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulu-
tamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme 
siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen 
luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. 
Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.  
 
Jos havaitsemme, että kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötietoja käytetään väärin, ryh-
dymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tieto-
turvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 


