Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.6.2018

Nimi (y-tunnus)

Edencare, 2916664-5
Osoite

Vaahteramäentie 1, 08350 Lohja
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 050 3659449, email. info@edencare.fi
Nimi

2
Sinikka Lahdensivu
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Vaahteramäentie 1, 08350 Lohja
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 050 365 9449 email. sinikka. lahdensivu@kolumbus.fi
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Rekisteriä käytetään asiakastietojen hallinnoimiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn Rekisterin pitämisen peruste on asiakassuhde sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaisissa
tarkoitus
palveluissa. Rekisteriä pidetään terveydenhuoltopalveluiden tuottamista varten. Kaikki

rekisteriin tallennetut tiedot on säädetty salassa pidettäväksi.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekistereihin tallennetaan vain palvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot.

Esimerkiksi:
- asiakkaan henkilötiedot (nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, yhteystiedot)
- tutkimus- ja hoito-ohjelmat sekä hoidon ja palvelun järjestämistiedot
- tarjouspyynnöt, tarjoukset sekä palvelusopimukset
- asiakastyöhön liittyvät muistiinpanot ja asiakaskontaktit
- asiantuntija-/viranomaislausunnot ja lääkärintodistukset
- maksusitoumukset, palvelusetelit

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Asiakas itse tai hänen edustajansa
Asiakkaan suostumuksella viranomaiset tai muut tahot
Toimialan lakien ja asetusten perusteella

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten
Tietojen
säännönmu- toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä
kaiset luovu- ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi
tukset

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

A Manuaalinen aineisto

Manuaaliset tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa, jonne pääsy on vain asianmukaisilla
henkilöillä. Manuaalinen aineisto tuhotaan joko silppurilla tai tietosuoja-astia -palvelua
käyttämällä. Tietosuojamateriaalin turvallisesta hävittämisestä huolehtiva yritys on myös
sitoutunut sekä Edencaren että EU:n tietosuoja-asetusten sääntöihin.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisiin järjestelmiin on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Tietoturva ja
henkilötietojen suojaus ovat kiinteä osa tietojärjestelmien toiminnallisuutta. Vaatimukset
tietojärjestelmien turvallisuudelle sekä tietojen käsittelyn luottamuksellisuudelle,
määritellään aina etukäteen järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Edencare käsittelee
kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kehittää
ja tarkastaa tietoturvallisuutta järjestelmällisesti.
10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Edencaren rekisteriin tallennettu.
Yhteydenotto sähköpostitse tietoturvavastaavaan. Rekisteröidyn tulee esittää
tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä
varmennettuun osoitteeseen.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista, jos hänestä on virheellistä tietoa kirjattu
Edencaren rekisteriin.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

