TIETOSUOJASELOSTE
Laadittu 23.5.2018
Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste / EU:n yleinen tietosuojaasetus, 2016/679 ja henkilötietolaki, 523/1999 10 ja 24 §.
1. REKISTERINPITÄJÄ:

Hierontapalvelu Petri Peltola
Talvialantie 2
42100 Jämsä
Y-tunnus: 1869339-4
puh. 045 329 0005
sähköposti: petri.peltola@hierontapepe.fi
2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA:

Petri Peltola
Talvialantie 2, 42100 Jämsä
puh. 045 329 0005
sähköposti: petri.peltola@hierontapepe.fi
3. REKISTERIN NIMI:

Laskutus
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE:

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen minkä
vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä. Pyytämällä maksutavaksi laskutusta
ja antamalla yhteystietonsa tähän tarkoitukseen asiakas hyväksyy tietojensa
käyttämisen rekisterissä.
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA:

Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa yrityksen laskutuksen toteuttaminen ko.
asiakkaalle.
6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteri sisältää henkilötietoja Hierontapalvelu Petri Peltolan olemassa olevista
hoitoasiakkaista. Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja asiakkaasta:
1) asiakkaan yhteystiedot
- nimi
- postiosoite
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Tietolähteenä ovat asiakassuhteen tai yhteydenoton yhteydessä rekisteröidyn itsensä
antamat tiedot.
8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Käyttäjän
henkilötietoja voidaan luovuttaa kuitenkin toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustavalla tavalla.
9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE:

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Osa rekisterin tiedoista säilytetään manuaalisesti, osa sähköisesti.
Manuaalisesti säilytettävän rekisterin suojausperiaatteet:


manuaalisesti toteutettava rekisteri asiakirjoineen säilytetään lukitussa
tilassa kunnes se on toimitettu säännönmukaisella tavalla kirjanpitäjälle.

Sähköisesti säilytettävän rekisterin suojausperiaatteet:


digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja

Tietojen tarkastus ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
petri.peltola@hierontapepe.fi
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yllä olevaan sähköpostiositteeseen.
Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa
rekisteristä. Poisto tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan
sähköpostiosoitteeseen. Oikeus ei koske olemassa olevien hoitoasiakkaiden toista eli
Potilasrekisteriä ja siihen tallennettuja samoja yhteystietoja.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen sähköisessä
muodossa olevat tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen
järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen
siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla
käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen
ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on
tietosuojavaltuutettu.

