TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.11.2018

Nimi

NeuroNeppis Oy
Osoite

Vastaanotto Lahti: c/o Nepsäkki, Aleksanterinkatu 26A, 15140 Lahti; Jämsä: c/o KuNoste,
Lukkoilantie 4, 42100 Jämsä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-529 4196, anu.riihiaho@neuroneppis.fi
Nimi
2
Riihiaho
Yhteyshenki- Anu
Osoite
lö rekisteriä Töyrykatu 16 as 7, 15140 Lahti
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050-529 4196, anu.riihiaho@neuroneppis.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

asiakasrekisteri/NeuroNeppis Oy

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi
Osoite
Henkilötunnus
Huoltajan nimi ja yhteystiedot
Lähetetiedot (asiakirjat terveydenhuollosta)
Kuntoutuspäätös
Maksusitoumustiedot
Hoitokirjaukset
Hoitopalautteet
Tutkimus- ja testimateriaalit

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Kela
Terveydenhuollon toimijat/lähettävät tahot (esim. kuntayhtymät)
Asiakassuhteessa kertyvät tiedot (kirjaukset)
Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot

Asiakastietojen ylläpito, asiakastapahtumien ja palautteiden kirjaaminen. Koostuu asiakkaalta
itseltään tai lähettävältä taholta saadusta potilastiedosta. Tarve tiedoilla muodostuu asiakassuhteen
perusteella.

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

2

Asiakas/huoltaja
Terveydenhuollon toimijat/lähettävät tahot
Kela
Tiedot luovutetaan paperisena joko asiakkaalle/muulle taholle suoraan annettuna tai postitse. Tietoja
ei luovuteta sähköisessä muodossa.

-

A Manuaalinen aineisto

Lukittava metallinen arkistokaappi, joka lukittavan oven takana toimistotilassa. Avaimet ainoastaan
NeuroNeppis Oy/Anu Riihiaholla. Tutkimus- ja testimateriaalit säilytetään paloturvallisessa, lukitussa
arkistokaapissa, lukollisessa huoneessa toimitiloissa. Em. materiaalin yhteydessä säilytetään
tutkimuksesta laadittu kirjallinen yhteenveto. Tiedot säilytetään lain määräämän ajan ja hävitetään
lain määräämällä tavalla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen potilastietojärjestelmä, joka suojattu ohjelman ja yhteyden toimesta (Diarium).
Käyttöoikeus ohjelmaan on ainoastaan NeuroNeppis Oy/Anu Riihiaholla.

10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla/alaikäisen huoltajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tietonsa/huollettavan tiedot.
Tietoja luovuttaa rekisterin haltija eli NeuroNeppis Oy/Anu Riihiaho.

11
Jokaisella asiakkaalla/alaikäisen huoltajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisterin tiedot ja
Oikeus vaatia vaatia virheelliset tiedot korjatuksi. Pyyntö tarkistamisesta ja korjauksesta osoitetaan NeuroNeppis
tiedon
Oy/Anu Riihiaho.
korjaamista

12
Rekisterin luonteen vuoksi tietoja ei luovuteta asiakkaan tietämättä eteenpäin missään olosuhteissa.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

