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Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Rekisterinpitäjä
Yksityiset ammatinharjoittajat:
Fysioterapeutti Elli Metsola; 050 337 0550 elli.metsola(ät)terapianurkka.net
Neuropsykologi Annica Nyholm; 040 592 1101, annica.nyholm(ät)terapianurkka.net
Puheterapeutti Soile Autio; 040 703 3017; soile.autio(ät)terapianurkka.net
Toimintaterapeutti Anna-Maija Anttila; 040 742 3323, annukka.anttila(ät)terapianurkka.net
Toimintaterapeutti Taru Lindroos; 040 740 2526, taru.lindroos(ät)terapianurkka.net
Toimintaterapeutti Laura Heino; 044 019 9770 laura.heino(ät)terapianurkka.net
Toimintaterapeutti Tiina Paloheimo; 040 515 2505 tiina.paloheimo(ät)terapianurkka.net
Toimintaterapeutti Pirjo Virolainen; 050 042 9035 pirjo.virolainen(ät)terapianurkka.net
Toimintaterapeutti Heidi Åkerlund; 050 306 1503 heidi.akerlund(ät)terapianurkka.net
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät täältä (www.terapianurkka.net)
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä ko. ammatinharjoittajan puoleen. Kullakin yllämainitulla
yksityisellä ammatinharjoittajalla on oma asiakasrekisteri, josta hän vastaa.
Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan kuntoutuksen järjestäminen sekä palveluista aiheutuvien kustannusten laskuttaminen.
Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, asiakkaan omaisen/läheisen yhteystiedot,
kuntoutuksen järjestämiseen liittyvät, erikseen nimetyt yhteistyötahot, hoito- ja tutkimustiedot,
hoitopäivämäärät, kuntouttava terapeutti sekä muut, terapiasopimuksessa yksilöidyt tiedot. Lisäksi
laskutusosoite, yhteyshenkilö ja maksusitoumuksen yksilöintitiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostuu asiakkaalta saaduista tiedoista, asiakkaan suostumuksella hoitavalta taholta saaduista
tiedoista, hoidon kustannuksista vastaavalta taholta saatavista tiedoista, sekä asiakassuhteen aikana
saaduista tiedoista.
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/92)
13§, muut 652/2000. Lisäksi noudatetaan asiakkaan tai lähiomaisen kanssa tehtyä terapiasopimusta.
Henkilötiedot tallennetaan sähköiseen tai paperiseen rekisteriin, jota ylläpitää kuntoutuksesta vastaava
terapeutti yhteistyössä asiakasrekisterin palveluntarjoajan kanssa. Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja
tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Asiakirjoihin merkityllä asiakkaan suostumuksella
tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan yksilöimälle, toiselle ammattilaiselle tai toimintayksikölle. Asiakkaan
kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa
vakuutusyhtiölle.
Henkilötietojen siirto
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat EU:n
alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää henkilötietoja
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Rekisterin suojauksen periaatteet
A. manuaalinen aineisto
Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain rekisterin pitäjällä on pääsy.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Osa Terapianurkka Oy:n ammatinharjoittajista käyttää Finnish Net Solutions Oy:n Diarium järjestelmää asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn. Muita sähköisiä järjestelmiä näiden tietojen
käsittelyyn ei ole. Tiedot ovat salassapidettäviä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Rekisterinpitäjän
lisäksi Terapianurkka Oy:n asiakastietojärjestelmän ylläpitäjällä on tarvittaessa pääsy tietoihin.
Tarkastusoikeus
Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään suoraan
hoidosta vastaavalle terapeutille.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa
vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja miten korjaus pyydetään
tekemään. Rekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus esitetään terapeutille, jonka ylläpitämää
rekisteriä korjaus koskee
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi: Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää
hoidosta vastaava terapeutti. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin
perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Rekisteriin tallennetut tiedot
on mahdollista tarkistaa.
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