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Rekisterin nimi

Fysioterapia Maarit Kerkkosen Diariumin sähköinen asiakasrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietorekisteristä vastaa rekisterinpitäjä, jolla on henkilötietolain
mukainen salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja kerätään fysioterapia
asiakasuhteen vuoksi Diariumin sähköiseen asiakastietojärjestelmään,
missä on e-Kanta yhteensopiva asiakasrekisteri, ajanvaraus,
fysioterapiakäynnin kirjaus ja rakenteinen kirjaus tilastointia varten,
asiakkaan fysioterapia palaute ja laskutus.Lisäksi
raportointiominaisuuksien kautta tilastotietojen kerääminen AVI:lle.
Henkilötietojen keräys perustuu henkilötietolakiin, lakiin potilaan
asemasta ja oikeuksista, asetukseen potilasasiakirjoista sekä
arkistolakiin. Käyttötarkoitussidonnaisuuden mukaisesti henkiötietoja
ei käytetä muuhun kun fysioterapiatapahtuman tarkoitukseen.
Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti rekisterinpitäjänä olen sitoutunut
käsittelemään henkilötietoja laillisesti, huolellisesti ja hyvää
tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Rekisterin
tietosisältö

Fysioterapia-asiakkaasta kerätään:
* perustietoja ( nimi, henkilötunnus, osoitetiedot, rekisteriselostetieto)
* mahdollisen fysioterapialähetteen/ maksusitomuksen mukaiset tiedot
* sähköinen ajanvaraus
* käyntitiedot (tilasto ja käynnin rakenteinen kirjaus)
* fysioterapiapalaute
* laskutus
* raportointiominaisuus, josta saa vuosittaiset tilastointiraportit mm.
aluehallintovirastolle (AVI)

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekistöröidyn itsensä tuoma lähete ja asiakkaan
suullinen tiedon antaminen. Lisäksi tietolähteinä ovat muualta
terveydenhuollosta (Kela, Jämsän Terveys, Tays, Keski-Suomen
keskussairaala) rekistöröidyn suostumuksella pääosin postitse tulevat
lausunnot ja maksusitomukset.
Myös minun (rekisterinpitäjän) oman toiminnan kautta tuleva tuotos
mm. fysioterapiakäyntiin liittyen toimii tietolähteenä.

Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ja fysioterapiatietoja luovutetaan rekistöröidyn luvalla
lähinnä lausuntoina fysioterapiaan lähettäneelle taholle rekisteröidyn
kuljettamana tai postitse.
Lisäksi henkilötietoja luovutetaan laskutuksessa maksavalle taholle
joko kirjeitse tai sähköisenä laskutuksena.

Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Fysioterapiapalvelu tapahtuu Suomessa. Diarium järjestelmän tiedot
säilyy EU/ETA sisällä.

Manuaalisen
rekisterin
suojauksen
periaatteet

Ei ole käytössä

ATK rekisterin
suojauksen
periaatteet

Sähköisen asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Laitteiston fyysinen ja digitaalinen tietoturva huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu eli vain ft Maarit Kerkkonen käsittelee niitä.
Sähköiseen selainkäyttöiseen asiakastietojärjestelmään (Diarium)
kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella, joka on suojattu
salasanalla. Läppäri on säilytetty lukitussa tilassa ja koneeseen
kirjautuminen on salasanalla suojattu. Palveluntarjoajan, Diariumin =
Finnish Net Solutions:n toimesta laadittu tietosuojaliite:
https://diarium.us6.listmanage.com/track/click?u=0ec0f723839e09eb0892b7860&id=b31bd4
c669&e=c4298a0cfc

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus hänen tietojensa tarkistamiseen.
Tämä oikeus kerrotaan hänelle fysioterapia-asiakas rekisteriselostetta
tehtäessä. Asiakas esittää pyynnön minulle (rekisterinpitäjä) ja hänen
toivomallaan tavalla (sähköisestä asiakastietojärjestelmästä tietojen
tarkastus tai niiden paperitulostus) käymme hänestä tallennetut tiedot
läpi sovittuna ajankohtana.

Oikeus vaatia
tietojen
korjausta

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevien
virheellisten, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai
tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen. Pyynnöksi
riittää suullinen pyyntö rekisterinpitäjälle.

Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Henkilörekisterin tietoja käytetään vain fysioterapiatapahtumaan
liittyen. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramainontaan,
etämyyntiin, eikä mihinkään suoramarkkinointiin, markkina- ja
mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin eikä sukututkimusta varten.

