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1a        

Rekisterin-  Nimi: Fysikaalinen hoitolaitos Nassinella Oy 

pitäjä  Osoite:  Rakentajainrinne 3B,  02330 Espoo 

 

2  Nimi: Tarja Leppänen 

Yhteyshenkilö Osoite: Rakentajainrinne 3B, 02330 Espoo 

rekisteriä  koske- puhelin: 0500730077 

asioissa  Sähköposti: leppanen.tarja@gmail.com 

3   

Rekisterin nimi                     Nassinellan asiakasrekisteri    

 

4  Yritys tuottaa fysioterapiapalveluja. Potilas – ja  asiakasrekisterin 

Henkilötietojen ensisijainen tarkoitus on asiakastietojen, hoitokirjausten ja        

käsittelyn tarkoitus hoitopalautteiden kirjaaminen, arkistointi ja laskutus. 

  Rekisteriä käytetään: 1. henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen

  hoitamiseen ja kehittämiseen                                                            

  2. palvelun tuottamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.  

  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja hoitolaitoksen 

  asiakassuhde ja asiakkaan suostumus .    

 

5  Rekisterilomakkeeseen tulee seuraavat tiedot: nimi, henkilötunnus, 

Rekisterin   osoite, puhelinnumero, sähköposti, alaikäisen asiakkaan huoltajan 

tietosisältö  allekirjoitus, vapaaehtoisesti täytettävät ammatti ja työnantaja.   

  Asiakassuhteen alkamispäivä,  hoitojaksoa koskevat tiedot; lähetteen 

  tiedot, asiakkuusprosessin sisältötiedot ja hoitopalautetiedot. 
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6  Fysikaalinen hoitolaitos Nassinellan keräämä tieto asiakkaalta ja hänen 

Säännönmukaiset lähipiiriltään.                                                                                                                                    

tietolähteet  Maksaja- ja lähettävältä taholta (hoitovastuutaho) saatu tieto. 

 

7  Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella. 

Tietojen säännön- Lupa tähän pyydetään rekisterilomakkeella ( LIITE 1) hoitojakson  

mukaiset  alkaessa . Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen, hoitojakson / 

luovutukset  lähetteen antaneelle taholle ja maksajataholle.   

  Muussa  tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan  

  kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 

  rajoissa. 

 

8  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä luovuteta EU:n 

Tietojen siirto  tai ETA- maiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan muutoin luovuttaa      

EU:n ja ETA:n ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön  sallimissa ja 

ulkopuolelle  velvoittamissa rajoissa. 

 

 

9  Aineisto käsitellään ainoastaan manuaalisesti. Kaikki tiedot ovat salassa       

Rekisterin   pidettäviä. Paperimuotoiset henkilöasiakirjat säilytetään yrityksen 

suojauksen  lukituissa kaapeissa ja niiden käsittelylle on kirjalliset ohjeet.  

  Hoitojakson päättyttyä asiakkaan tiedot kuvataan  Nikon  

  järjestelmäkameralla muistikortille , jota säilytetään kassakaapissa. 

 

10  Jokaisella asiakkaalla / potilaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin 

Tarkastusoikeus tallennetut tiedot. tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai 

  pyynnön tästä voi lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Tietojen 

  tarkastaminen tapahtuu aina rekisterinpitäjän läsnä ollessa. 

  

11  Jokaisella on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon 

Oikeus vaatia korjaamista.                                                                                                

tiedon korjaamista                                                                                                                                            


