Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

FixU hierontapalvelut/ y-tunnus 2385266-0
Osoite

Lauttasarentie 11
00200 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

maria@fixuhieronta.fi/0453533593 jessica@fixuhieronta.fi/0504910951
Nimi

2
Maria Kärkkäinen Jessica Holmberg
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Lauttasaarentie 11
00200 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

kts. yllä
3
Rekisterin
nimi

Potilastietorekisteri

Keräämme tietoja potilasrekisteriin henkilötietolain 523/1999 mukaisesti.
4
Henkilötieto- Ne;
jen käsittelyn -palvelevat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa,edistävät hoidon
tarkoitus
jatkuvuutta.
-palvelevat potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.
-palvelevat terveydenhuollon ammattilaisen oikeusturvaa.
-palvelevat toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä tutkimusta ja opetusta.
Internet sivuillamme palveluntarjoaja kerää yhteydenottolomakkeella tietoja roskapostin
ehkäisemiseksi. Käytämme myös evästeitä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Potilaan nimi sekä yhteystiedot.
Potilaan syntymävuosi.
Potilaan terveydentila sekä lääkitykset.
Potilaan aiemmat tai tulevat operaatiot.
Potilaan hierontaan hakeutumisen syyt sekä aiemmat oireet.
Potilaan harrastukset.
Hierojan havainnot ryhtiin sekä liikeratoihin liittyen, sekä ennen hoitoa että hoidon jälkeen.
Hierojan havainnot hierottavista alueista.
Hierojan mahdolliset ohjeet ja opastukset jatkoa ajatellen.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Potilasrekisteriin tulevat tiedot saadaan potilaalta itseltään.
Emme ole oikeutettuja hankkimaan tietoja kolmansilta osapuolilta potilaasta, ilman
potilaan suostumusta.
Potilas voi varata ajan Facebook tunnuksillaan sähköisestä ajanvarauksestamme,
Simplybook.me. Jos potilas päättää varata ajan Facebook tunnuksillaan, FixU
hierontapalveluille tulee näkyviin potilaan nimi sekä profiilikuva. Emme kuitenkaan kerää
tietoja potilaasta sosiaalisen median kautta.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

2

Sähköinen ajanvaraus pyytää varausta tehdessä potilaan sähköposti osoitteen sekä
puhelinnumeron. Näitä tarvitsemme jotta voisimme olla yhteydessä potilaaseen yllättävän
esteen tai tilanteen tapahtuessa, esim. hieronnan peruutus hierojan sairastuttua. Emme
käytä näitä tietoja markkinointiin emmekä mainontaan. Emme myöskään jaa näitä tietoja.

Potilasrekisteri on nähtävissä, vain potilaan hoitoon osallistuvien FixU
7
hierontapalveluiden hierojien rekisterinpitäjien kesken, jotta potilas saa parasta
Tietojen
säännönmu- mahdollista hoitoa ja jatkuvuus hoidossa on taattu.
kaiset luovutukset

Internet sivujen palveluntarjoaja kerää yhteydenottolomakkeella potilaan IP osoitteen
roskapostin tunnistamiseksi. Emme itse tee tiedolla mitään.
Palveluntarjoaja käyttää myös evästeitä.

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

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto/potilaskortit säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisen ajanvarauksen sekä internet sivujen suojaus.
Internet sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tiedot eivät muodosta potilasrekisteriä.
Nämä tiedot poistetaan kun potilaaseen ollaan oltu yhteydessä.
Potilaalle ilmoitetaan viipymättä mahdollisen tietoturva vuodon sattuessa.
Emme myy emmekä jaa tietoja kolmansille osapuolille.
Potilasrekisterissä olevat tiedot on määritelty luottamuksellisiksi sekä salassapidettäviksi.

10
Tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus saada omat tietonsa nähtäväksi potilastietorekisteristä.
Potilas saa omat tietonsa itselleen pyydettäessä sekä henkilötodistuksensa näyttämällä.
Potilas voi pyytää tietoja nähtäväksi rekisterinpitäjiltä, Maria Kärkkäinen sekä Jessica
Holmberg, puhelimitse tai sähköpostitse.
Emme kuitenkaan luovuta näitä tietoja sähköisesti.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Potilaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista potilasrekisteriin.
Potilas voi pyytää tiedon korjaamista rekisterinpitäjiltä, Maria Kärkkäinen sekä Jessica
Holmberg.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolaki säätää ajat terveydenhuollon ammattilaiselle potilasrekisterin
säilyttämisestä.
Säilytysaika 1.5.1999 jälkeen tulleille potilasasiakirjoille on 12 vuotta potilaan kuolemasta
tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä tai 12 vuotta hoidon
päättymisestä.
Tulosta

