REKISTERISELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste
päivitetty 02/2020
1 Rekisterin nimi
Lihastautiliiton fysioterapian asiakastietorekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Nimi:
Verkkosivut:
Osoite:
Puh.
Sähköposti:

Lihastautiliitto ry
www.lihastautiliitto.fi
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku
0447361030
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi:
Emma Velling
Osoite:
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku
Puh.
040 775 3148
Sähköposti:
emma.velling@lihastautiliitto.fi
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Fysioterapian asiakkaiden fysioterapia: terapian suunnittelu, toteutus ja terapian tavoitteiden toteutumisen seuranta. Fysioterapia-asiakkaiden tiedot kirjautuvat potilastietojärjestelmän kautta Kanta-palveluun. Rekisterin henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 5 § periaatteiden
mukaisesti nimi, sosiaaliturvatunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, hoitotiedot, hoitovastuuyksikkö, käyntikerrat, maksusitoumus, terapiasuunnitelma ja -sopimus, terapiapalaute, suostumus tietojen luovutuksesta ja lisätietojen saamisesta.
5 Rekisterin tietolähteet
Asiakas itse ja asiakkaan suostumuksella läheisiltä ja hoitavilta yksiköiltä.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan suostumuksella terapiapalaute lähetetään maksusitoumuksen lähettäneelle
hoitoyksikölle ja erikseen sovituille tahoille kirjallisesti postin mukana. Terapiapalaute
sisältää asiakkaan nimen, sosiaaliturvatunnuksen, hoitotiedot ja maksusitoumustiedot.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteri sisältää salassa-pidettäviä tietoja.
A.
B.

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen): Asiakaspaperit säilytetään paloturvallisessa lukollisessa kaapissa
Sähköisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Fysioterapian asiakastietorekisteriin on pääsy vain Lihastautiliiton fysioterapeuteilla,
joilla on terapiakontakti asiakkaaseen. Potilastietojärjestelmänä on Diarium, johon
käyttäjillä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Kaikessa toiminnassa noudetaan tietosuojaperiaatteita, jotka on tarkemmin kuvattu omavalvontasuunnitelmassa.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja
saada niistä kopiot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk)
toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
10 Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää terapiatietojen näkyminen muille terveydenhuollon yksiköille Kanta-palvelussa. Rekisteröity voi asettaa kiellon itse OmaKanta-palvelussa tai
pyytää terapeuttia asettamaan kiellon.

REKISTERITIETOJEN KORJAUSVAATIMUS
Vaadin seuraavasta Lihastautiliitto ry:n rekisteristä tietoni oikaistaviksi:

Lihastautiliiton fysioterapian asiakastietorekisteri
Vaatimukset
• Vaadin seuraavat tiedot korjattaviksi:
Perustelut:

Vaatimuksen esittäjä:
Nimi:
Osoite:
Sähköposti:
Puhelin:
Paikka ja aika
Allekirjoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy. Rekisteritietojen korjausvaatimus postitetaan osoitteeseen:
Lihastautiliitto ry / fysioterapia
Läntinen Pitkäkatu 35
20100 Turku

