TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

01.09.2012

Nimi

Kunnon Syke Oy

y-tunnus 0458348-5

Päivitetty 01.10.2017
www.kunnonsyke.fi

Osoite

PL 69, 43100 Saarijärvi, Karstulantie 10, 43500 Karstula
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400-406370

jari.pekkanen@kunnonsyke.fi

Nimi
2
YhteyshenkiPekkanen Jari
lö rekisteriä
koskevissa Osoite
asioissa
PL 69, 43100 Saarijärvi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400-406 370
3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

jari.pekkanen@kunnonsyke.fi

Asiakas- ja potilasrekisteri
Sähköistä henkilötietorekisteriä käytetään asiakassuhteiden tai palvelusuhteiden hoitamiseen,
asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä laskutukseen että
rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.
Rekisteri sisältää asiakkaan palvelu-, käynti- sekä hoito- ja tutkimustiedot.
Fysioterapia, hieronta, jalkahoito, kuntosali asiakkaat.
Henkilötietolaki (523/1999)

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan henkilö-, yhteys- ja huoltajatiedot.
Palvelutilanteessa sekä tutkimus- ja hoitotilanteessa saadut tarpeelliset tutkimus- ja haastattelutiedot
(palvelutilanne, alkutilanne, annetut hoidot, lopputilanne).
Hoitoa ja palvelua koskevat laskutustiedot.
Tiedot ovat sähköisiä ja manuaalisia tallenteita.

6
Säännönmu- Omasta toiminnasta saadut kirjaukset.
kaiset tieto- Asiakkaalta itseltään, omaiselta tai edunvalvojalta saadut tarpeelliset tiedot.
lähteet
Muiden hoitoon tai palveluun osallistuvalta saadut tiedot edellyttäen, että rekisteröity on antanut
siihen luvan.
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2

7
Tietojen
Säännönmukaisesti luovutetaan maksusitoumusasiakkaiden palautekertomus, kerran vuodessa tai
säänpyynnöstä useammin, maksusitoumuksen antajalle sopimukseen perustuen. Muita tietoja ainoastaan
nönmukaiset rekisteröidyn luvalla.
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään kansioissa ja lukitussa asiakirjakaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja käyttävät ainoastaan asiakkaan hoitoon, palveluun tai siihen liittyviin tehtäviin
osallistuvat henkilöt.
Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin
työtehtävät sitä edellyttävät.
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan käyttäjän henkilkökohtaisten
käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse.
Käyttäjätunnuksen saadakseen työntekijä sitoutuu noudattamaan tietosuojaperiaatteita.
10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä asiakasrekisteriimme
tallennetut tiedot. Pyyntö tarkastamisesta tulee osoittaa suullisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa varaa
asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Mikäli tarkastusoikeus evatään
annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/1676.htm

11
Oikeus vaatia Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta
tiedon
oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
korjaamista virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei
hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.
Virheellisen tiedon korjaamiseksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ja
korjausvaatimus osoitetaan suullisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta www.tietosuoja.fi/1677.htm

12
Muut henkilö- Asiakasrekisteristä saatuja tietoja voi ainoastaan rekisterin pitäjä käyttää markkinointi-,
tietojen käsit- asiakaspalautetutkimuksessa ja vain silloinkin rekisteriin merkityn henkilön luvalla.
telyyn liitty- Merkintä luvasta kirjataan myös rekisteriin.
vät oikeudet

