Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

Fysikaalinen hoitolaitos Ella Tuori ky
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050 3737231 ,jutta.tuori@gmail.com
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Jutta Tuori

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050 3737231, jutta.tuori@gmail.com

3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri koskien fysioterapia- ja ratsastusterapia asiakkaita

4
Henkilötieto- Asiakkaalta kerätään henkilötiedot laskutusta varten. Lisäksi lääkärin tutkimus- ja
jen käsittelyn
hoitomääräyksen sekä mahdollisen maksusitoumuksen tiedot kirjataan fysioterapian
tarkoitus

seurannan ja raportoinnin mahdollistamiseksi. Yrityksen kirjanpidon suhteen
henkilötietojen käsittely on ulkoistettu laskutustietojen suhteen.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

- henkilöasiakkaan henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostisoite, alaikäiseltä huoltajan nimi ja puhelinnumero)
- organisaatioasiakkailta osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset
verkkolaskutustiedot, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero
- lähettävän lääkärin tiedot (nimi, yhteystiedot ja sv-numero)
- lääkärin tutkimus- ja hoitomääräyksen tiedot sekä tiedot mahdollisista muista
lääketieteellisistä tutkimuksista mikäli asiakas niistä kertoo
- hoitavan fysioterapeutin kirjaukset fysioterapian toteutuksesta ja sisällöstä
- laskutustiedot

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai huoltajalta. Muut tiedot kuten esimerkiksi
lähetetiedot saadaan lähettävän lääkärin lähetteestä. Organisaatioasiakkaan tiedot
saadaan maksusitoumuksesta tai mahdollisesta muusta yhteistyösopimuksesta.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietojen
Tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksen tai lain säännösten perusteella
säännönmukaiset luovu- säännöllisesti:
tukset
- FNS Oy - asiakashallintaohjelman toimittajana asiakas ja henkilötiedot

- Maksusitoumuksen myöntäneet tahot (vakuutusyhtiöt, sairaanhoitopiirit, Kela,
työterveyshuollot, Valtiokonttori, kaupungit / kunnat, muut mahdolliset asiakkaan hoidon
kustantamat tahot). Näille tahoille luovutetaan niiden pyytämät tiedot asiakkaan hoitoon
liittyen fysioterapia palautteen muodossa (palaute sisältää henkilötiedot).
- Kirjanpitäjälle luovutetaan asiakkaan laskutustiedot yrityksen kirjanpidon tekemiseksi.
8
Tietojen siirEi tiedonsiirtoa.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdolliset paperit jotka sisältävät asiakkaan henkilötietoja (esim. fysioterapia lähete,
maksusitoumus ja rekisteritietolomake) säilytettään lukitussa kaapissa FHL Ella Tuori Ky:
n tiloissa. Ratsastusterapia-asiakkaiden tiedot säilytetään lukitussa kaapissa Tuorin
Ratsutilalla.
Käytössä on suojattu internetyhteys ja tietosuojamääräysten mukainen
asiakasrekisteriohjelma (Finnish Net Solution Oy). Ulkopuolisten pääsy ohjelmaan on
estetty salasanasuojauksen tai toimikortin avulla.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ohjelmassa pääkäyttäjällä on oikeus kaikkiin asiakkaan tietoihin - tässä organisaatiossa
on vain yksi käyttäjä ja se on samalla pääkäyttäjä. Lisäksi huolehditaan, että tiedot eivät
tahattomasti tuhoudu tai vahingoitu. Kaikki henkilöt joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja
ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta, ja käsittelevät tietoja ainoastaan
työtehtävien yhteydessä sovituissa käyttätarkoituksissa. Mahdollisesta
tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi. Tietoja säilytetään 120 vuotta.
10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytäessään kirjallisesti saada häntä koskevat asiakasrekisteriin
tallennetut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjällä yllä mainittuun osoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Henkilötietojen (osoite, puhelinnumero jne) pyynnön voi hoitotilanteessa tehdä suullisesti
hoitavalle fysioterapeutille. Muiden virheiden suhteen pyyntö tulee tehdä kirjallisesti
reksiterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.
Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai etämyyntiin eikä muuhunkaan
vastaavaan toimintaan.
Asiakkaalla on oikeus pyytäessään kirjallisesti saada siirtää häntä koskevat
asiakasrekisteriin tallennetut tiedot haluamalleen hoitotaholle.
Tulosta

