Rekisteriseloste

Kansaneläkelaitos

1 Rekisterinpitäjä

Kuvallisen Kela-kortin/Sairausvakuutuskortin tilausrekisteri
15.11.2011

Nimi

Kansaneläkelaitos (Kela)
Postiosoite

PL 450

Postinumero

00101 HELSINKI

Puhelin

020 634 11

Käyntiosoite

Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
2 Rekisteriasioita
hoitava henkilö tai
yhteyshenkilö
(toimiston johtaja tai
hänen nimeämänsä
henkilö)
3 Rekisterin nimi

Nimi

Puhelin

Osoite

KUVALLISEN KELA-KORTIN/SAIRAUSVAKUUTUSKORTIN TILAUSREKISTERI

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu vain Kelan omassa toiminnassa käytettäväksi ja
käyttö perustuu Kelan toimintaa koskevaan lainsäädäntöön (SVL 15 luku
1 §).

5 Rekisterin tietosisältö

Lakisääteisen sairausvakuutuksen hoito sekä vakuutettujen asioimisen
helpottaminen.
Oheisena rekisterin sisältämät tietotyypit. Tarkempi tietosisältö on
luettavissa muistiosta ”Kelan atk-rekisterit ja niiden sisältämät tiedot
rekistereittäin”.

6 Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja saadaan vakuutetuilta henkilökohtaisesti, Kelan omista
rekistereistä, korttitoimittajalta, Eläketurvakeskukselta sekä Väestörekisterikeskukselta.

7 Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Korttitoimittajalle kortin valmistamista varten teknisen käyttöyhteyden
avulla.

8 Rekisterin suojauksen
periaatteet

Osa tiedoista salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 24 §).
A. Manuaalinen aineisto:
– lukitut arkistotilat
– käsittelyohjeet
B. Atk:lle tallennetut tiedostot:
– kulunvalvonta, käyttöoikeudet, yksilöllinen käyttäjätunnus,
salasana, käytön rekisteröinti.
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REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIETOTYYPIT
1.
–
–
–
–

VAKUUTETUN YLEISTIEDOT
henkilötiedot
osoite- ja toimistotiedot
vakuutuksen voimassaoloaika
korvaus toimistosta -tieto

–
–
–

2. HAKEMUSTIEDOT
hakemuksen tunnistetiedot
tunnistus (millä tavoin tunnistettu)
hakemisen syy

3 ERITYISTIEDOT
– eläkkeensaaja-tieto (jos oikeutettu, merkitäänkö korttiin vai ei)
– erityiskorvaus-tieto (jos oikeus erityiskorvaukseen tai rajoitetusti peruskorvattujen lääkkeiden
peruskorvaukseen, merkitäänkö vai ei)
– R-tunnus-tieto (jos oikeus R-tunnukseen, merkitäänkö vai ei)
– MR-tunnus (jos oikeus MR-tunnukseen, merkitäänkö vai ei)
– Finnair-tieto (jos oikeutettu alennukseen, merkitäänkö vai ei)
– VR-tieto (jos oikeutettu alennukseen, merkitäänkö vai ei)
– Matkahuolto-tieto (jos oikeutettu alennukseen, merkitäänkö vai ei)
– Nuorisotunnus (jos oikeutettu merkintään, merkitäänkö vai ei), 1.9.2004 saakka
– tieto valokuvasta ja nimikirjoituksesta (arkistosta/kantakortista)
– tieto valokuvan ja nimikirjoituksen arkistoinnista ja arkistoinnin päättymispäivä
4. TILAUS- JA TOIMITUSTIEDOT
– tilausnumero
– tilaus poimittu / ei poimittu korttitoimittajan tiedostoon
– tilauspäivä (tilaus lähetetty korttitoimittajalle)
– myöntöpäivä (saadaan korttitoimittajalta)
– toimituspäivä ja -koodi (saadaan korttitoimittajalta)
5.
–
–
–

PERUUTUS- JA PALAUTUSTIEDOT
toimisto
peruutuspäivä ja peruutuksen syy
palautuspäivä
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