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REKISTERISELOSTE: HierontaFysio Katja 

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Laatimispäivä 8.10.2019 

 

Rekisterinpitäjä 

Katja Kalliokulju 

Y-tunnus 2633366-3 

Gunnarintie 3A LT2, 01800 Klaukkala 

  

Rekisterin nimi 

HierontaFysio Katjan asiakasrekisteri ja hoitokortisto 

 

Rekisterin tarkoitus 

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten 

hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen. Potilasrekisterin ylläpitäminen on 

lakisääteinen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin sekä asetuksiin: 

–         Laki ja asetus tervyedenhuollon ammattihenkilöistä 

–         laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

–         terveydenhuoltolaki 

–         sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 

–         laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

 

Rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä: nimi, syntymäaika, osoite, hoitoon tulon 

syy, työ/ammatti, harrastukset, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot sekä 

potilaan hoidon kannalta olennaisia tietoja 

 

Tietolähteet 

HierontaFysio Katja syöttää tiedot järjestelmään. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä. 

Tiedot asiakkaalta kerätään hoitojen yhteydessä.  

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö 

Katja Kalliokulju 

Sähköposti: hierontafysiokatja@gmail.com 

Puhelin: 040 823 7738 

 

Tietojen luovutus 

Katja Kalliokulju ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot 

ovat käytössä vain HierontaFysio Katjalla. 

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus 

saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös 

muualle, esimerkiksi potilaan hoitavalle lääkärille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Tietojen suojaus 

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän 

tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden 

mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän 

myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. 

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 

tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 

mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista 

vastaavalle henkilöille. 
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Rekisteröidyn tarkastus-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada 

niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle 

henkilölle. 

 

Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 

kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. 


