REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Rekisterinpitäjän nimi

Puhelinnumero

RentoRepo
Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14,
20100 Turku
044 2375 461

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Leppänen/ RentoRepo
Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14,
20100 Turku

Rekisterin nimi

RentoRevon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakkaan tutkimisen ja hoidon suunnittelu ja
toteutus
- Asiakkaan terveyden edistäminen ja sen
suunnittelu
- Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu

Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan perustiedot, esimerkiksi yhteystiedot
- Asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät
terveydentilatiedot (muun muassa aiemmat
tutkimukset/ hoidot, sairaudet, lääkitykset...)

Säännönmukaiset tietolähteet

- Asiakas: asiakkaan ilmoittamat tiedot
- Henkilökunta: tutkimusten ja hoitojen
yhteydessä muodostuneet tiedot
- Muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä
saadut tiedot: mistä ja mitä tietoja, tietolähde ja
tiedonsaannin peruste mainitaan; asiakkaan
suostumus.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

- Asiakastiedot ovat salassapidettäviä (laki
potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 §
”potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja
terveydenhuollon ammattihenkilöillä on
salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon
yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietoja voidaan
luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella
taikka jos asiasta on laissa nimenomaisesti
erikseen säädetty. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä
arvioida annettavan suostumuksen merkitystä,
tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa
suostumuksella. Silloin, kun tietojen luovutus
edellyttää potilaan suostumusta, tällä on oikeus
milloin tahansa peruuttaa suostumus.
- Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä
ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnitteluja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon
valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 3
§, tartuntatautilaki (589/86) 23 §.

- Muut mahdolliset luovutuksensaajat ja
luovutuksen peruste: jatkohoitotilanteessa potilaan
suullisella potilasasiakirjoihin merkityllä
suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan
yksilöimälle toiselle terveydenhuollon
toimintayksikölle tai terveydenhuollon
ammattihenkilölle. Potilaan kirjallisella
suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen
perusteella voidaan luovuttaa tietoja
vakuutusyhtiölle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ ETA-alueen
ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

- Rekisteri on suojattu asianmukaisin menetelmin
- Rekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä.
Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuoliselta
käytöltä salasanoilla ja muilla tietoteknisillä
tavoilla.
- Manuaalinen asiakasrekisteri on lukitussa ja
vartioidussa tilassa ja siihen ei ole ulkopuolista
pääsyä

Rekisteröidyn oikeudet

- Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteristä
itseään koskevat henkilötiedot
- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia
henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos
tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia
tai vanhentuneita
- Rekisteröidyn tulee esittää pyynnöt
henkilökohtaisesti tai lähettää oikeuksiaan
koskevat pyynnöt sähköpostitse:
jenni@rentorepo.fi

