
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
21.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Erkki Sohl 

Osoite 

Langinpolku 4, 08800 Lohja 

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

0415079560, hierontasohl@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Erkki Sohl 
Osoite 

Langinpolku 4, 08800 Lohja 

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

0415079560, hierontasohl@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Hieronta Sohlin asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä 

ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen 

hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä. 

Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden 

tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia 

varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

Yritystiedot: yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen 

osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot 

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan 

terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat 

lisätiedot 

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu 

hoito, muistiinpanot, tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot 

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero 

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät 

asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittellussa tai toteutuksessa. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon 

aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin, internetsivujen tai 
varausjärjestelmän välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun 
yritystoiminnan kannalta merkitystä.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin 

tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä 

tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Tietoja voidaan luovuttaa vain 
lain sallimissa rajoissa viranomaisille. 

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada 

korjatuksi väärät tiedot.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa, erillään 
sähköisesti tallennetuista tiedoista. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kerätyt tiedot tallennetaan salatussa muodossa ja niiden katselu ja muokkaaminen vaatii 
tunnistautumisen. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot.  Asiakkaalla on 
myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista. 
      

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Asiakkaalla on oikeus saada korjatuksi väärät tiedot. 

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

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja ei myöskään 
käytetä markkinointi tarkoituksiin. 

 


