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Rekisterin
nimi

Tietosuojaseloste

4

Asiakas- ja potilastietoja ( nimi, syntymdaika, osoite, puhelinnumero, sdhkopostiosoite)
Henkikitietojen kisittelyn kdytetddn asiakkaan ja potilaan hoitotilanteiden kirjaamiseen, totuteukseen, seurantaan ja
tarkoitus
arviointiin.
Henkilotietoja sailytetddn tMehildinen Oy (hammaslddkdrin potilastiedot)ja Terveystalo Oy
(fysioterapian asiakas- ja potilastiedot) tietokannassa.
Omavalvontasu u n n itelmassa tarkemmat tiedot.
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Rekisterin

tietosisilt6

6

Siiiinntinmukaiset

tietoliihteet

Asiakas- ja potilastiedot.
Henkildtietoja kerdtddn suoraan asiakkaalta lVlehildinen Oy ja Terveystalo oy
asiakasrekisteriin.

Henkilotietoja kdsitellddin Assisdent ja Doctorex ohjelmajiirjestelmissd.
Hen kilotiedot ovat suojattu kdyttdijdtu n n usten ja salasanojen avu lla.
Noudatamme laissa ja asetuksissa sdiEidettyjd velvollisuuksia.

TIETOSUOJAELOSTE
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6

Siiiinntinmukaiset

tietolihteet
(jatkoa)
7

Tietojen

Ulkopuoliset eivdt kdsittele eikdi heille luovuteta henkildtietoja

sidnntinmukaiset luovutukset

I

Tietojen siir- Henkildtietoja ei siirretd eikd luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

to EU:n tai
ETA:n ulko-

puolelle

9

Rekisterin
suoiauksen
periaatteet

A Manuaalinen aneisto

Ei manuaalista aineistoa

;ff :iffi:t'lurt

.ro.1rttu kdyttdldtunnusten ja satasanolen avulla
H en ki lotietoja kaisite leiein kaiyttdjdtu n n u ste n ja sa lasanojen ka utta.
Noudatetaan Terveystalo Oy ja N/ehildinen Oy toimintaohjeita.
Kdytdmme asiakashallintaohjelmistoja, jotka ovat liitetty KANTA arkistoon.
Noudatetaan lakeja ja szididoksidi.
Toimitaan yrityksem me rekisteriselosteen m u kaisesti.
I
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Tarkastusoikeus

Henkilotiedot voi jokainen henkil6kohtaisesti tarkastaa ja tarvittaessa/halutessa poistaa jal
tai salata ne.
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Henkildtietoja voi vaatia korjattavaksija henkil6lld on oikeus korjata omia tietoja
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Oikeus vaa-

tia tiedon

korjaamista

12

Muut henki-

l6tietojen
kdsittelyyn

liittyviit

oikeudet

Henkilotietoja sdilytetddn IVlehildinen Oy ja Terveystalo Oy jdrjestelmissd 50 vuotta.
Henkilotietoja ei poisteta.
Ulkopuoliset eivdt kdsittele eikd heille luovuteta henkilotietoja.

