
TIETOSUOJA - REKISTERISELOSTE 

 

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
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REKISTERINPITÄJÄ 
 

Kehonvoima Mervi Kumpulainen 

Ritopohjantie 29 B 13, 40270 PALOKKA 

Puhelin: 050-5707160 

Sähköposti: kehonvoima@gmail.com 
 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
 

Mervi Kumpulainen 

Ritopohjantie 29 B 13, 40270 PALOKKA 

Puhelin: 050-5707160 

Sähköposti: kehonvoima@gmail.com 
 

REKISTERIN NIMI 
 

Kehonvoima, Mervi Kumpulaisen asiakasrekisteri 
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
 

Hoitoon hakeutuneiden asiakkaiden ensihaastattelu, 
jatkokäyntikohtainen seurantahaastattelu, hoitosuunnitelma ja -
seuranta. Tiedottaminen Kehonvoima Mervi Kumpulaisen 
muuttuneista tai uudistetuista palveluista, yhteystiedoista, 
hinnoista. Pääsääntöisesti ei markkinointitarkoituksiin. 
Kehonvoiman Facebook - sivustosta tykänneet henkilöt 
rekisteröidään Facebookin toimesta, näkyvät sivuston tykkääjissä 
ja ko. henkilöt näkevät Kehonvoiman päivitykset ja markkinoinin 
tai valitsevat esim. osallistumisesta arvontoihin. Laskutuksen 
valinneilta asiakkailta kerätään ja säilytetään tarkoituksen 
mukaiset laskutustiedot. 
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REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

 

Asiakasrekisteri kerätään henkilökohtaiselle, paperiselle 
hoitokortille ja muodostuu asiakkaiden antamista perustiedoista 
(nimi, syntymäaika, yhteystiedot, ammatti, alaikäisen lapsen 
huoltaja), lääkärin lausunnoista, lähetteistä tai muista 
terveydenhuollon potilastiedoista. Asiakkaan antamat esitiedot 
terveydentilasta, lääkityksestä ja kokonaistilanteestaan. Tiedot 
annetuista hoidoista ja vaikutuksista. Laskutusasiakkailla 
sähköpostiosoite ja laskutustiedot. Tarvittavat puhelinnumerot 
tallennetaan puhelimeen. Asiakkaan henkilötunnus merkitään 
asiakkaan allekirjoittamaan suostumukseen henkilötietojen 
käsittelystä 24.5.2018 alkaen. 
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 

Asiakkaat antavat tietoja haastatteluissa hoitotapahtuman 
yhteydessä tai omavalintaisesti sähköpostilla sekä puhelimitse 
esimerkiksi ajanvarauskeskustelun yhteydessä. Facebook -sivun 
tykkäykset ovat asiakkaan antamia. 
 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
 

Asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Kehonvoima -yrityksessä ei 
työskentele Mervi Kumpulaisen lisäksi muita työntekijöitä, eikä 
tietoja luovuteta muille. Asiakastietoja voidaan luovuttaa 
ainoastaan asiakkaan suostumuksella, tai jos laki niin erikseen 
määrätyissä tilanteissa edellyttää. Mikäli asiakas itse ei kykene 
arvioimaan suostumuksensa arvioimista, sen voi antaa hänen 
laillinen edustajansa, tai holhooja. 
 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
 

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n, eikä ETA:n ulkopuolelle. 
 



 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 

Kaikki asiakastiedot ovat paperisina, manuaalisina hoitokortteina. 
Laskutusasiakkaiden tiedot ovat erillisessä laskutusohjelmassa 
sähköisenä ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan takana. 
Sähköposti-ohjelma on suojattu salasanalla. Kehonvoiman 
käyttämät verkkopalvelut ja tietokone on suojattu palomuurilla ja 
virustorjuntaohjelmalla. Älypuhelin on suojattu salasanalla. 
Paperiset asiakaskortit ovat valvonnan alaisina ja ne säilytetään 
lukollisessa arkistokaapissa Mervi Kumpulaisen kotona.  
 
 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN 
TARKASTUSOIKEUS  

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt 
tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin 
turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen 
tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa 
rekisterinpitäjälle 2 viikkoa ennen tarkastuspäivämäärää.  
 
MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET  
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään 
koskevia tietoja. Kielto merkitään rekisteriin. Asiakasrekisteriä ei 
käytetä tällä hetkellä markkinointiin.  
 


