Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.3.2018

Nimi (y-tunnus)

Kunnonkeskus Pieksämäki Oy, 1008768-0
Osoite

Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

015 341 699, toimisto@kunnonkeskus.fi
Nimi

2
Marketta Putkonen
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Tallikankaankatu 3, 76100 Pieksämäki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

015 341 699
3
Rekisterin
nimi

Kunnonkeskuksen terveydenhuollon potilasrekisteri

4
- potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestäminen, potilaan hoidon suunnittelu ja toteutus
Henkilötietojen käsittelyn - Hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutus
tarkoitus
- Tieteellinen tutkimus

- Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta
Perusteet:
- Suomen perustuslain yksityiselämän suojaa koskeva säännös (731/1999)
- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
- Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen
5
Rekisterin
tietosisältö

Potilaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
- nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero
- yhteyshenkilön yhteystiedot, alaikäisen potilaan huoltajan tiedot
Tutkimusta ja hoitoa koskevat tiedot:
- hoidon järjestämiseen liittyvät tiedot, potilasmaksujen käsittelyn vaatimat tiedot
- maksusitoumustiedot
- potilaskertomukset
- tutkimustiedot

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan/edunvalvojaltaan,
lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnaltaj, suoritetuista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista,
muilta hoitolaitoksilta ja väestörekisterikeskukselta.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tiedot ovat salassapidettäviä.
Tietojen
säännönmu- Perusteet:
kaiset luovu- - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)
tukset

- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § (785/1999)
- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (25.5.2018 alkaen)
Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan lupaa ja suostumusta.
Maksusitoumuksiin liittyy velvoite hoitopalautteen lähettämisestä maksavalle taholle sekä
hoidosta vastaavalle taholle.

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä ulkomaille.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aktiivikäytössä oleva aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja arkistoitu
aineisto on aina lukitussa, paloturvallisessa arkistokaapissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Konekielinen aineisto on salasanojen ja / tai henkilövarmennekortin takana.
Asiakashallintaohjelman tuottaja huolehtii varmennepalvelusta. Käyttöoikeuksia on
eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta
mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Tietokoneet on suojatta salasanoilla, palomuurilla
ja virustorjunnalla sekä langattoman verkon käyttö on myös suojattu. Sähköisen rekisterin
suojauksesta on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma.
10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus
toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan
poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta
saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun
oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi
vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä itseään koskevia asiakirjoja nähtäväksi.
Mikäli asiakkaan tarkastuoikeus evätään, asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun
käsitelväksi.

Tulosta

