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                                                                                           Pvm: ____________________ 

Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista  

Toimittaja hyväksyy, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisesti  

velvollisuus ylläpitää  selostetta kaikista rekisterinpitäjänä toimivan Tilaajan lukuun suorittamistaan 

henkilötietojen  käsittelytoimista. Toimittaja voi toimittaa selosteen suorittamistaan käsittelytoimista 

myös muussa  muodossa, mikäli Toimittajan antama seloste vastaa sisällöltään tätä selostetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimittajan nimi  
 

Y-tunnus  
 

Yhteystiedot  
 

Viittaus rekisterinpitäjän 

kanssa tehtyyn  

sopimukseen  

Tietosuojavastaavan tai 

vastuuhenkilön  

yhteystiedot    

Mitä henkilötietoja  

kerätään tai käsitellään    

Minne tiedot tallennetaan  

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Y-tunnus 3221309-4
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
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Kuvaa tekniset ja  

organisatoriset  

turvatoimet  

henkilötietojen käsittelyn 

suhteen  

  

Miten tietoja säilytetään ja 

mikä on tiedon elinkaari    

Henkilötietojen  

käsittelyssä käytetyt 

alihankkijat    

Henkilötietojen sijainti ja 

siirto    

Tietojen luovutus: kenelle 

ja millä perusteella, miten 

luovuttaminen tapahtuu    

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Y-tunnus 3221309-4
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
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