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

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

29.5.2019

1a 
Rekisterin- 
pitäjä

Nimi

Vaalan Fysioterapia Oy

Osoite

Vaalantie 15, 91700 Vaala

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 08 536 1589, Petri Huusko 050-5176403  
Sähköposti: petri.huusko@vaalanfysioterapia.fi  
Kotisivut: www.vaalanfysioterapia.fi

2 
Yhteyshenk
i- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Nimi

Petri Huusko
Osoite

Vaalantie 15, 91700 Vaala

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-5176403 
petri.huusko@vaalanfysioterapia.fi

3 
Rekisterin 
nimi

Asiakastietojärjestelmä, Diarium.

4 
Henkilötieto
- 
jen 
käsittelyn 
tarkoitus 

Fysioterapia- ja hierontapalveluiden tuottaminen. Markkinointi. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö

Henkilötiedot ja asiakkaan kuntoutukseen liittyvät teidot.



6 
Säännönmu
- 
kaiset tieto- 
lähteet

Kuntoutukseen asiakkaita lähettävät tahot, esim. lääkärit (lähete/epikriisi).
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaise
t 
luovutukset

Luovutetaan vain asiakkaan kirjallisella luvalla ulkopuolisille tahoille kuten lähettävälle lääkärille. 
Asiakkaan luvan mukaan luovutus rekisterin sisällä toiselle hoitoa toteuttavalle ammattihenkilölle. 
Kanta-asiakasrekisteriin hoitotapahtumien kirjaaminen.

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Vain asiakkaan kirjallisella suostumuksella.

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ylläpitää Diarium, jonne vaaditaan vahva henkilökohtainen tunnistautuminen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jokaiselle työntekijälle varattu oma atk-laite rekisteriin kirjautumiseen ja tietojen sinne 
tallentamiseen. Laitteet asetettu niin, että ulkopuolinen ei voi näyttöä nähdä. Jokaisella työntekijällä 
oma kirjautumistunnus ja salasana asianmukaisesti. Jokaisen käyttökerran jälkeen työntekijät 
kirjautuvat pois rekisteristä.

10 
Tarkastus- 
oikeus

Viralliset tahot.

11 
Oikeus 
vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja 
nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn 
rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka 
käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti 
järjestelmästä toiseen.  

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja 
poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain 
edellyttämiä henkilötietoja.



12 
Muut 
henkilö- 
tietojen 
käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 

Kannasta asiakkaat voivat tarkistaa itseensä liittyviä henkilötietoja esim. fysioterapeutin tekemät 
kirjaukset fysioterapiakerroista.


