Rekisteri ja tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99)10§
1. Rekisterinpitäjä
Hoitohuone Cedrus, Tahkolaaksontie 4 B, 73310 Tahkovuori
2. Yhteyshenkilö
Tarja Riekkinen, koulutettu hieroja, Hoitohuone Cedrus, Tahkolaaksotie 4 B, 73310
Tahkovuori, puh.050 3061844, tarja.riekkinen@hoitohuonecedrus.com
3. Rekisterin nimi
Hoitohuone Cedruksen ajanvaraus- ja potilasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Potilasrekisteri on perustettu asiakkaiden hierontojen perustietojen käsittelyyn. Hierontojen
suunnitteluun, toteutukseen ja seuraamiseen ja laadun varmistamiseksi. Tietoja voidaan
käyttää myös rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnitteluun ja tilastointiin. Potilasrekisterin
ylläpitäminen on lainmukainen ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
- Laki sosiaali ta terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
5. Rekisterin sisältö
Koulutettua hierojaa lakisääteisesti koskevan Sosiaali-ja terveysministeriön asetuksen
298/2009 mukaisesti hieronnan perustiedot ja keskeiset hoitotiedot
- nimi
- syntymäaika
- yhteystiedot: puhelinnumero, osoite
- hierontakerrat/ajat, hierontaan hakeutumisen syyt
- hierontatapahtumaa koskevat tiedot
- tiedot, joilla voi olla vaikutusta tehtävään hierontaan

6. Rekisterin tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja
7. Asiakastietojen säilytysaika
Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin
voimassa olevaa säätelyä asiakastietojen säilytysajoissa. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi,
jos laki sen sallii ja asiakas niin haluaa. Potilaan perustiedot ja keskeiset hoitotiedot, sekä
hoidon suunnittelun, toteutukseen ja seurantaan ja arviointiin liittyvät merkinnät on
säilytettävä 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan
syntymästä. Ajanvaraustietoja on säilytettävä 12 vuotta viimeisen käynnin toteutumisesta
8. Henkilötietojen luovuttaminen
Rekisteri on salassapidettävä. Rekisterin tietoja ei luovuteta, ellei asiakas itse halua niitä
luovutettavaksi. Luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja se kirjataan hänen
henkilötietoihinsa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille joilla on
lakisääteinen oikeus saada tietoja rekisteristä
9. Tietojen siirto EU:n tai Etan ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
10. Rekisterin suojaus
Sähköiseen ajanvaraukseen ja potilasrekisteriin on rekisterinpitäjällä omat tunnukset ja
salasanat. Potilasrekisterin säilyvyys turvataan varmuuskopioilla, jotka säilytetään lukollisissa
tiloissa.
11. Tarkastus ja oikaisuoikeus
Jokaisella on oikeus tietää onko hänellä tietoja potilasrekisterissä ja tarkastaa itseään
koskevat tiedot rekisteristä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on
korjattava välittömästi
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat
Hoitohuone Cedruksen sähköisen ajanvarauspalvelun henkilötietojen käsittelyperusteena on
oikeutettu etu (EU Tietosuoja-asetus 6.1(f) artikla. Ajanvarauspalvelun henkilötietoja

käytetään kyseisen ajanvarauspalvelun tarjoamiseen. Hoitohuone Cedruksen
ajanvaraussivustoa ylläpitää Fonecta Oy.

