
avi0402l4 fi  1 / 4 

Ilmoitus henkilötietojen käsittelystä 

Potilas- ja asiakasrekisterinpito 

1. Rekisteri 

Rekisterin nimi 

2. Rekisterinpitäjä 

Nimi Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Muut yhteystiedot 

3. Yhteisrekisterinpitäjä (jos sellainen on) 

Nimi

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Muut yhteystiedot 

4. Henkilötietojen käsittelijät 
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5. Rekisterin yhteyshenkilö 

Nimi 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

6. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava 

Nimi 

Puhelinnumero Sähköposti 

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste 
(GDPR 6 ja 9 artiklat) 

8. Rekisterin tietosisältö (rekisteriin sisältyvät henkilötiedot sekä potilas- ja asiakastiedot) 
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9. Mistä henkilötiedot saadaan? 

10. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit 

11. Henkilötietojen vastaanottajat (ne tahot, joille henkilötietoja luovutetaan) 
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12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka 

Lisäksi tieto siitä, sisältyykö henkilötietojen käsittelyyn automaattista päätöksentekoa 

A. Manuaalinen aineisto. (Jos rekisterissä syntyy manuaalista aineistoa, sen suojausta 

voidaan kuvata maininnalla säilytyksestä lukitussa tilassa.) 

Osoite 

B. Sähköiset aineistot 

Osoite 

14. Rekisteröidyn oikeudet 

Palveluntuottajan tulee kuvata, mitkä tietosuoja-asetuksen rekisteröidylle tarkoitetuista 
oikeuksista liittyvät rekisteriin ja millä tavalla rekisteröidyn oikeuksia toteutetaan. 

A. Oikeus saada pääsy tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla) 

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla) 

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (EU 2016/679:n 16. artikla) 

D. Oikeus poistaa tiedot (EU 2016/679:n 17. artikla) 

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla) 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot  

https://avi.fi/yhteystiedot

	Rekisterin nimi: Kotipalvelu Hoimarin asiakasrekisteri
	Rekisterinpitäjän nimi: Mari Kivi
	Rekisterinpitäjän y-tunnus: 3297670-2
	Rekisterinpitäjän postiosoite: Sarpiokatu 2
	Rekisterinpitäjän postinumero: 15320
	Rekisterinpitäjän postitoimipaikka: Lahti
	Rekisterinpitäjän muut yhteystiedot: mari@hoimari.fi
	Yhteysrekisterinpitäjän nimi: 
	Yhteysrekisterinpitäjän postiosoite: 
	Yhteysrekisterinpitäjän postinumero: 
	Yhteysrekisterinpitäjän postitoimipaikka: 
	Yhteysrekisterinpitäjän muut yhteystiedot: 
	Henkilötietojen käsittelijät: Mari Kivi
	Rekisterin yhteyshenkilön nimi: Mari Kivi
	Rekisterin yhteyshenkilön postiosoite: Sarpiokatu 2
	Rekisterin yhteyshenkilön postinumero: 15320
	Rekisterin yhteyshenkilön postitoimipaikka: Lahti
	Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan nimi: Mari Kivi
	Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan puhelinnumero: 0503039277
	Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: mari@hoimari.fi
	Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn lainmukainen peruste: Yritys ylläpitää rekisteriä seuraavin perustein ja ehdoin; rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevientietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely on kiellettyä.
	Rekisterin tietosisältö: Henkilötiedot, kotikunta, yhteystiedot, äidinkieli, tietojen luovuttamista koskevat suostumukset sekä lähiomainen ja yhteystiedot, laskutusosoite ja yhteystiedot. HaaPalvelun laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat tiedot esim. asiakkaan historiasta, sairauksista, apuvälineistä, lääkityksestä, harrastuksista, mieltymyksistä, hoitotahdosta, allergioista, omaisista ja muista läheisistä. Asiakkaan tai/ja omaisen tavoitteet ja toiveet palvelulle. 
	Mistä henkilötiedot saadaan?: Haastattelemalla asiakasta ja omaista asiakkaan luvalla.
	Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit: 12 vuotta asiakkaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta asiakkaan syntymästä.
	Henkilötietojen vastaanottajat: Asiakkaan suostumuksella asiakasta hoitava ja/tai kuntouttava taho.
	Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
	Manuaalinen aineisto: Yes
	Manuaalisen aineiston kuvaus: Aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa.
	Manuaalisen aineiston osoite: Sarpiokatu 2 15320 Lahti
	Sähköiset aineistot: Off
	Sähköisen aineiston kuvaus: 
	Sähköisen aineiston osoite: 
	Oikeus saada pääsy tietoihin: Yes
	Oikeus saada pääsy tietoihin, kuvaus: Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:käsittelyn tarkoitukset, kyseessä olevat henkilötietoryhmät, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika, rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henk.tietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
	Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Yes
	Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Yes
	Oikeus poistaa tiedot: Yes
	Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Yes
	Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, kuvaus: Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
	Oikeus vaatia tiedon korjaamista, kuvaus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkiötiedot.
	Oikeus poistaa tiedot, kuvaus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä. 
	Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kuvaus: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.Tietosuojavastaava vastaa siitä, että edellä luetellut rekisteröidyn oikeudet toteutuvat viiveettä. Rekisteröidylle kerrotaan hänen oikeutensa ennen rekisteröintiä.


