Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä
Potilas- ja asiakasrekisterinpito

1. Rekisteri
Rekisterin nimi
HOIVALANA

2. Rekisterinpitäjä
Nimi

Y-tunnus
2690218-4

Niskanen Svetlana
Postiosoite

Vanhakuninkaankuja 11
Postinumero
02400
Muut yhteystiedot

Postitoimipaikka
Kirkkonummi

hoivalana@gmail.com

3. Yhteysrekisterinpitäjä (jos sellainen on)
Nimi
Postiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Muut yhteystiedot

4. Henkilötietojen käsittelijät
Sairaanhoitaja Niskanen Svetlana
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5. Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi
Postiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

6. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Nimi
Niskanen Svetlana
Puhelinnumero
0407615077

Sähköposti
hoivalana@gmail.com

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste
(GDPR 6 ja 9 artiklat)
Rekisterin käyttötarkoitus on hoivalana.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, Hoivalana
tiedotteiden jakaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää
hoivalana.fi:n, sekä Hoivalanan Tmi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja
henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hoivalana Tmi:n omissa rekistereissä mainonnan
kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hoivalana saattaa
käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa
rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten
vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hoivalana Tmi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen
teknisten rajapintojen kautta.
Hoivalanalla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena
luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja
suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä
Hoivalana Tmi:lle, sähköpostitse hoivalana@gmail.com.

8. Rekisterin tietosisältö (rekisteriin sisältyvät henkilötiedot sekä potilas- ja asiakastiedot)
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
-Postiosoite
-Puhelinnumero
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9. Mistä henkilötiedot saadaan?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi palvelutarpeen
arvioinnin yhteydessä.Lisäksi henkilötietoja voivat antaa rekisteröidyn huoltaja, laillinen
edustaja tai lähiomainen sekä hoitohenkilöstö.

10. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit
Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja
oikeuksista annetussa laissa (653/2000).

11. Henkilötietojen vastaanottajat (ne tahot, joille henkilötietoja luovutetaan)
Sairaanhoitaja Niskanen Svetlana
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12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Hoivalana:n tai sen
yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka
Lisäksi tieto siitä, sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa
A. Manuaalinen aineisto. (Jos rekisterissä syntyy manuaalista aineistoa, sen suojausta
voidaan kuvata maininnalla säilytyksestä lukitussa tilassa.)
Henkilötietoa säilytetään lukittussa paloturvakaapissa. Lukituissa tiloissa.
Osoite
Vanha kuninkaankuja 11
B. Sähköiset aineistot

Osoite

14. Rekisteröidyn oikeudet
Palveluntuottajan tulee kuvata, mitkä tietosuoja-asetuksen rekisteröidylle tarkoitetuista
oikeuksista liittyvät rekisteriin ja millä tavalla rekisteröidyn oikeuksia toteutetaan.
A. Oikeus saada pääsy tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla)

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä
on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että
hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen
tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.www.tietosuoja.fi

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (EU 2016/679:n 16. artikla)

Asiakkaallä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys
rekisterinpitäjään.
D. Oikeus poistaa tiedot (EU 2016/679:n 17. artikla)
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä.Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli rekisteröity on toimittanut tiedot Hoivalanalle
suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten, ja tietoja käsitellään
automaattisesti.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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