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TIETOSUOJASELOSTE, 
rekisteriseloste ja informointilomake, 
Henkilötietolaki (523/1999)10§ ja 24§ 

REKISTERIN NIMI  
 

Toiminimi SomerKunto ajanvarauksen asiakasrekisteri 
       
REKISTERIN PITÄJÄ 

  
Rekisteri on perustettu toiminimi SomerKuntoa varten.  
SomerKunnolla on oikeus määrätä rekisterin käytöstä.   
 
SomerKunto 
Karhutie 20, 31400 Somero 
040-7517569 
 

REKISTERIN VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖ 
 
Rekisterin vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että rekisteritoiminnot suunnitellaan ja 
toteutetaan säännösten ja määräysten mukaisesti.  
 
Rekisterin yhteyshenkilön tehtävänä on antaa rekisteristä tarkempia tietoja sekä vastata 
rekisteriselosteen ajantasaisuudesta.  
 
Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö: 
Kuntohoitaja 
Juha Päivärinta 
040-7517569 
 

 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Henkilön hieronta-ajanvarausten tekeminen.  Henkilötietolaki (523/1999, 12§ ja 13§) 
 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
 
Ajanvarauksen asiakasrekisteri mahdollistaa nettiajanvarauspalvelun asiakkaalle sekä asiakkaalle 
tehtävän ajanvarauksen vuoksi kerääntyviin tietoihin. Asiakkaan varatessaan aikaa ajanvarauspalvelun 
kautta, asiakas hyväksyy että hänen antamat tiedot tallennetaan palveluun. 
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Henkilön tiedot: 

- nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
 

  
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan laissa ja asetuksissa säädettyjä säännöksiä. Henkilötietolaki 
(523/1999) 

 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 
Henkilöltä itseltään suullisesti tai kirjallisesti ajanvarauksen yhteydessä saadut tiedot. Asiakkaan 
nettivarausta tehdessään antamat tiedot. 
 

SÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET  
 
Henkilölle itselleen ei muille. 
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REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 
Terveydenhuollon potilastiedot on säädetty laissa salassa pidettäviksi. 
 
Salassapitovelvollisuudesta (asiakirjasalaisuus ja vaitiolovelvollisuus säädetään useissa eri laissa kuten: 
 

- Henkilötietolaki (523/1999, 33§) 
- Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990,12§) 
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992,13§) 
- Työterveyshuoltolaki (1383/2001,18§) 
 

Rekisteri on toiminimi SomerKunto käyttöön tarkoitettu asiakasrekisteri, jonka käyttöoikeus on vain 
hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Rekisteri on suojattu 
ulkopuoliselta käytöltä lukitulla sijainnilla, säilytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan suojatulla palvelimella 
(Nettiaika.fi) 
 

REKISTERISTÄ OLEVIEN TIETOJEN HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS 

 Henkilöllä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin 

on tallennettu. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.  

 
REKISTERISTÄ OLEVIEN TIETOJEN HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN KORJAAMISOIKEUS 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, 

poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (asiakasrekisterin 

käyttötarkoitus) kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

(Henkilötietolaki 29 §). 

 

  
 


