Kunto-Kaaren tietosuojaseloste 24.5.2018
Rekisterinpitäjä: Tmi Kunto-Kaari, Y-tunnus 1339430-1, Joensuuntie 40, 31400 Somero, 050-5667856
kuntokaari@seutuposti.fi, www.kuntokaari.fi
Yhteyshenkilö: Fysioterapeutti YAMK Heidi Tiirakari, 050-5667856, tiirakariheidi@gmail.com
Rekisterin nimi: Asiakashallintarekisteri/ Potilastietorekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on t:mi Kunto-Kaaren asiakastietojen ja taloushallinnon käyttöön
tarkoitettu rekisteri. Rekisteri on tarkoitettu asiakassuhteiden hoitoon. Asiakastiedot dokumentoidaan sähköisesti
Acute-tietojärjestelmään. Järjestelmä toimii selainvuokrauksella (SaaS-palvelu). Kirjallinen sopimus on Acutec Oy:n
kanssa vastuista.
Rekisterin tietosisältö: Henkilötiedot (nimi, sotu, osoitteet ja muut yhteystiedot), terveydentilatiedot (SV3F lähete tai
Kelan kuntoutuspäätös) sekä käynti/asiakastapaamiset, laskutustiedot, raportit ja tilastoinnit. Liitedokumenttien
mahdollisuus. Lisäksi ovat palautteet ja fysioterapianimikkeistö. Laskutusta varten ovat maksajatiedot ja
maksajakohtaiset hinnastot. Käytössä on Kelan suorakorvausjärjestelmä (laskenta, Sv3F lomakkeeseen, tilitysraportti).
Toimintaluvut AVI:lle vuosittain. Linkitys PhysioTools Online liikeharjoittelukuvastoon.
Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin tiedot saadaan SV3F lähetteistä tai Kelan kuntoutuspäätöksen mukana
tulleista lääkärin lausunnoista, asiakkaan itse toimittamista asiakirjoista koskien asiakkaan/omaisen terveydentilaa.
Asiakkaan kirjallisella/suullisella luvalla ollaan yhteydessä lähettäneeseen lääkäriin tarvittaessa lisätietojen saamiseksi.
Yhteistyöpalavereissa on asiakas aina itse läsnä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Kelalle ja lähettäville lääkäreille
palautteiden yhteydessä. Asiakkaalta on otettu näihin kirjallinen lupa terapiasopimuksessa (Kela, TYKS) ja/tai
rekisteritietolomakkeella. Poikkeustapauksissa asiakkaalta pyydetään lupa suullisesti ja/tai kirjallisesti
tapauskohtaisesti. Sähköpostilla tai tekstiviesteillä tms. yhteyksillä, ei toimiteta mitään asiakastietoja eteenpäin.
Omavalvontasuunnitelmassa on tarkemmin Acutec Oy:n antamat tiedot.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU tai ulkomaille.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Manuaalinen (paperinen) aineisto
säilytetään lukollisissa kaapeissa. Kuntokaaren omissa fyysisissä tiloissa ei ole muuta toimintaa tai käyttöä. Ovet ovat
lukittuna kun henkilökunta ei ole paikalla. Vara-avain on hätätapauksia varten liiketilan omistajalla.
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään. Käyttäjät
tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoapäin palomuurilla.
Tarkistusoikeus: Asiakkaalla on oikeus tarkistaa henkilöstörekisteriin (asiakashallintaohjelmaan) tallennetut omat
tiedot pyydettäessä. Tiedot luovutetaan vain henkilökohtaisesti (henkilötodistus) tai oikeaksi todistetulla valtakirjalla
nähtäväksi tai kirjallisena tulostuksena.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
henkilöstörekisteriin (asiakashallintaohjelmaan). Yhteydenotolla henkilökohtaisesti fysioterapeuttiin saadaan
virheellinen tieto korjattua. Mikäli asiaa hoitaa joku muu kuin asianosainen, niin oikeaksi todistettu valtakirja sekä
kirjallinen seloste asiasta fysioterapeutille. Lisätietoja www.tietosuoja.fi/1677.htm.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötiedot käsitellään/käytetään vain Kunto-Kaaren omaan
toimintaan. Mainontaan tai vastaaviin ei tietoja luovuteta. Jokainen asiakas täyttää henkilötietolomakkeen, jossa
kerrotaan tekstinä mihin tietoja käytetään, samalla tieto annetaan suullisesti kun ohjeistetaan henkilötietolomakkeen
käytöstä. Henkilötietolain (523799) mukainen informointi. Noudatetaan terveysviranomaisille asetettuja asetuksia ja
lakeja: mm. Asetus sosiaali- ja terveysministeriön potilaan asiakirjoista 30.3.2009/298 sekä laki potilaan asemasta ja
oikeuksista Finlex 785/1992.

