Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Raision Näkökulma Oy
Osoite

Tasalanaukio 10, 21200 Raisio
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 02 - 430 6677
Nimi

2
Jari Ahlgren
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Tasalanaukio 10, 21200 Raisio
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 02 - 430 6677 optikko@raisionnakokulma.fi
3
Rekisterin
nimi

Ajanvarausrekisteri

4
Ajanvarausten hallinta koskien optikon, optometristin sekä silmälääkäreiden
Henkilötietojen käsittelyn vastaanottoja. Rekisteriohjelmistolla tuotetaan myös asiakasviestintää kuten
tarkoitus
ajanvarauksen vahvistus tekstiviestillä ja / tai sähköpostilla sekä ajanvarauksen muistutus

vuorokautta ennen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää:
Etu- ja sukunimet, henkilötunnus tai vastaava yksilöivä tunniste, osoite, postinumero,
postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikunta, potilaan ilmoittaman
lähiomaisen tai vastaavan yhteystiedot, käyntisyy, potilaan ilmoittamat esitiedot tai
potilastiedot, potilaan ilmaisemat toiveet, ajanvaraushistoria, tieto tutkimustoiminnan
suorittajasta tai muuta tulevaan toimenpiteeseen liittyvää yleistä informaatiota kuten
ajankäytön resursointi.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Säännönmukaiset tietolähteet ovat asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat
tiedot sekä ajanvarauksen ja asiakaspalvelutilanteen yhteydessä muodostuneet tiedot.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Asiakastietoja luovutetaan sivullisille vain asiakkaan tai asiakkaan laillisen edustajan
Tietojen
säännönmu- suostumuksella, nimenomaisen lain säännöksen nojalla tai yritysjärjestelyn yhteydessä.
kaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietojärjestelmän GDPR:n vaatimusten täyttämisestä vastaa järjestelmätoimittaja. Tiedot
on suojattu riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Rekisterinpitäjän ja sen
tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen säilyttämisessä ja
hävittämisessä noudatetaan asiakas- ja potilasrekistereistä ja- tiedoista annettuja
säännöksiä. Pääsy tietoihin on vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
10
Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus
toteutetaan ilman aiheetonta viivästystä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain lain nojalla.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla
tavalla varmennetulla asiakirjalla käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Raision Näkökulmaa
oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tieto.
Tiedon korjaamisvaatimus tehdään aina kirjallisena.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Vastustamisoikeus: voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto: oikeus kieltää tietojen
käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietojen siirtäminen:Potilastietoja voi luovuttaa
kolmannelle osapuolelle vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Poisto-oikeus:
oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko
poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Tulosta

