TIETOSUOJAREKISTERI
FYSIOPISTE MARITA KOIVISTO
TIETOSUOJASELOSTE
HENKILÖTIETOLAKI 539/99, 10 JA 24§
1. Rekisterinpitäjä:
Fysiopiste Marita Koivisto tmi, y: 2269828-6
2. Rekisteristä vastaava henkilö:
Marita Koivisto
marita.koivisto@kotinet.com
p. 050 536 7281
Valtakatu 1
69100 Kannus
3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:
Fysiopiste Marita Koivisto tmi asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilas- ja asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustietojen
kirjaaminen ja arkistointi. Asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin ja yrityksen
toiminnan seurantaan ja tilastointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen( Henkikötietolaki 8§ 1 mom. 5. kohta).
Arkaluonteisten asioiden käsittely perustuu yrityksen toimialaan ( Henkilötietolaki 12§ 1 mom.
10 kohta).
5.Rekisterin tietoseloste
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityjä asiakasta koskevia tietoja:
– etu- ja sukunimi
– syntymäaika
– henkikötunnus
– puhelinnumero
– osoite
– kotipaikka
– sähköpostiosoite
– asiakassuhteen alkamisaika
– hoitojaksoa koskevat tiedot( lähetteen tiedot ja hoitoprosessin sisältötiedot)
6.Säännönmukaiset tietolähteet
1. Fysiopiste Marita Koiviston keräämä tieto asiakkalta ja hänen lähipiiriltä.
2. Maksajataholta ja lähettävältä taholta saatu tieto.
7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella, mikä saadaan asiakkaan
rekisteritietolomakkeella hoitojakson aloitusvaiheessa. Tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaalle
itselleen, hoitojakson/ lähetteen antaneelle taholle ja maksajataholle ja OmaKantaan. Muussa
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tapauksessa henkilötieotja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
8.Tietojen luovuttaminen EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelle.Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa,
9.Rekisterin suojauksen periaatteet
1, Manuaalinen aineisto
Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Paperimuotoiset asiakirjat säilytetään yrityksen lukituissa
arkistokaapeissa ja niiden käsittelylle on kirjalliset ohjeet .
2.ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä. Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan ylläpitämään
tietokantaan. Palvelinlaitteisto sijaitsee ulkopuolisessa konesalissa, yhteydenpito totetuuu
suojatulla verkkoyhteydellä.
Fysiopiste Marita Koivisto tmi:n henkilökunta pääsee tietoihin oman asiakashallintajärjestelmän
kautta (Diarium). Jokaisen työntekijän käyttöoikeudet rekisteritietoihin on määritelty sen
mukaisesti, mitä työtehtävät yrityksessä edellyttävät.
10.Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla/potilaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön
voi esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisen pyynnön rekisterin ylläpitäjälle. Tietojen
tarkistus tapahtuu aina rekisterinpitäjän läsnä ollessa.
11.Oikeus vaatia tietojen korjamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista.
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