
Du har rätt att veta hur dina uppgifter hanteras

1. Du har rätt till service och vård.
Du har rätt att få vård och service som motsvarar dina behov och önskemål.
Service kan vara till exempel att sköta ärenden eller ta hand om hälsan.

2. Vi registrerar information om dig för din vård.
När du blir kund registrerar personalen uppgifter om exempelvis din hälsa.
Denna information behövs för att du ska få bästa möjliga vård.
Du har rätt att vara med och planera din vård och fatta beslut som gäller dig.

3. Alla anställda är skyldiga att hålla dina uppgifter hemliga.
Dina ärenden diskuteras endast med personer som vårdar dig eller sköter dina ärenden.
Endast de har rätt att läsa dina uppgifter.
Varje anställd är därför bunden av sekretess och tystnadsplikt.

4. Du ger ditt samtycke till att vi får läsa dina uppgifter
Enligt lagen måste den anställde ha tillstånd att läsa kundens uppgifter.
Du bestämmer vem den anställde får berätta för om dina ärenden.
Du kan också ändra dig.
Senast när du fyller 18 år får du själv avgöra om dina föräldrar får läsa dina uppgifter.

5. Vem som helst får inte läsa dina uppgifter.
Dataskyddsombudet övervakar vem som läser dina uppgifter.
Du informeras om någon utomstående har läst dina uppgifter.

6. Du har rätt till dina egna uppgifter.
Du har rätt att läsa vad som skrivs om dig.
Om du vill läsa dina egna uppgifter kan du be att få dem av chefen för din enhet.



7. Felaktiga uppgifter rättas.
Dina uppgifter måste vara korrekta.
Om du upptäcker fel i dina uppgifter, vänligen meddela det till den anställde.
Felaktiga uppgifter rättas omedelbart.

8. Föräldrarna och socialarbetaren informeras om begränsningsåtgärder.
En begränsningsåtgärd är en situation där en anställd ingriper i ditt handlande.
Begränsningsåtgärder är till exempel fasthållning och att stänga in en boende i dennes rum.
Begränsningsåtgärder vidtas vid behov i specialomsorg för utvecklingsstörda och i barnskydd.

Om du har varit föremål för begränsningsåtgärder i specialomsorg för utvecklingsstörda 
meddelas detta till vårdnadshavaren och socialarbetaren varje månad.
Inom barnskyddet informeras föräldrar och socialarbetare omedelbart om 
begränsningsåtgärder.

9. Be om hjälp vid problem.
Om dina rättigheter inte uppfylls kan du be om hjälp

• av chefen för din enhet

• av arbetsgruppen för dataskydd

• av dataskyddsombudet.

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen för dataskydd
och till dataskyddsombudet får du av chefen för din enhet.

Om dina rättigheter inte uppfylls och du behöver mera hjälp,
kontakta dataombudsmannens byrå.
Du kan kontakta byrån på adressen www.tietosuoja.fi
Du kan också skicka post till adressen
Dataombudsmannens byrå
PB 315, 00180 Helsingfors.

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/
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Service kan vara till exempel att sköta ärenden eller ta hand om hälsan.

Du har rätt att veta hur dina uppgifter hanteras

1. Du har rätt till service och vård.

Du har rätt att få vård och service 
som motsvarar dina behov och 
önskemål.



2. Vi registrerar information om dig för din vård.

------------------
-----------------

---------------

När du blir kund registrerar personalen 

uppgifter om exempelvis din hälsa.

Denna information behövs för att du ska 

få bästa möjliga vård.

Du har rätt att vara med och planera din vård och fatta 

beslut som gäller dig.
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3. Alla anställda är skyldiga att hålla dina uppgifter hemliga.

Dina ärenden diskuteras endast med personer som vårdar 
dig eller sköter dina ärenden.

Endast de har rätt att läsa dina uppgifter.

Varje anställd är därför 
bunden av sekretess och 

tystnadsplikt.
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§ 

Enligt lagen måste den anställde ha tillstånd 
att läsa kundens uppgifter.
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Du kan också ändra dig.
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4. Du ger ditt samtycke till att vi får läsa dina uppgifter.

Du bestämmer vem den anställde får berätta för om dina ärenden.

Senast när du fyller 18 år får du själv avgöra om dina 
föräldrar får läsa dina uppgifter.
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Dataskyddsombudet 

övervakar vem som läser dina 

uppgifter.

5. Vem som helst får inte läsa dina uppgifter.

-----------------
_______________ ..._ 

----••iiiiiiiiiiii••----

Du informeras om någon utomstående har läst dina uppgifter.
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Du har rätt att läsa vad som skrivs om dig.

Om du vill läsa dina egna uppgifter kan du be att få dem av chefen för din enhet. © Diakonissanstalten

6. Du har rätt till dina egna uppgifter.



Dina uppgifter måste vara korrekta.

Om du upptäcker fel i dina 
uppgifter, vänligen meddela det till 
den anställde.
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7. Felaktiga uppgifter rättas.

Felaktiga uppgifter rättas 
omedelbart.



8. Föräldrarna och socialarbetaren informeras om begränsningsåtgärder.

§ 

En begränsningsåtgärd är en situation där en anställd ingriper i ditt handlande.

Begränsningsåtgärder är till exempel fasthållning och att stänga in en boende 

i dennes rum.

Begränsningsåtgärder vidtas vid behov i specialomsorg för utvecklingsstörda och 

i barnskydd.

Om du har varit föremål för begränsningsåtgärder i 

specialomsorg för utvecklingsstörda meddelas detta till 

vårdnadshavaren och socialarbetaren varje månad.

Inom barnskyddet informeras föräldrar och socialarbetare omedelbart om begränsningsåtgärder.
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9. Be om hjälp vid problem.

www.tietosuoja.� 

Om dina rättigheter inte uppfylls kan du be om hjälp
• av chefen för din enhet
• av arbetsgruppen för dataskydd
• av dataskyddsombudet.

© Diakonissanstalten

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen för dataskydd 
och till dataskyddsombudet får du av chefen för din 
enhet.

Om dina rättigheter inte uppfylls och du behöver mera 
hjälp, kontakta dataombudsmannens byrå. 
Du kan kontakta byrån på adressen www.tietosuoja.fi 

Du kan också skicka post till adressen 
Dataombudsmannens byrå
PB 315, 00180 Helsingfors.
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