TIETOSUOJASELOSTE 1.11.2018
(Henkilötietolaki 523/1999 10 § ja 24§)

Tietosuoja, Urhea-säätiön potilasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Urhea-säätiö sr, Y-tunnus 2624438-8
c/o Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
Mäkelänkatu 49 3 krs.
00550 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtajan yhteystiedot
Simo Tarvonen
Urhea-säätiö sr
c/o Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
Mäkelänkatu 49 3 krs.
00550 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Urhea- säätiön potilasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Fysioterapian ja kuntoutuksen sekä muiden terveyttä edistävien toimenpiteiden dokumentointi,
asiakassuhteen ylläpito ja laadunseuranta.
Potilasrekisteriä voivat käsitellä Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen määrittämien eri
tasoisten valtuuksien perusteella:
•
•

Yrityksen terveydenhuollon palveluja tuottavat terveydenhuollon ammattihenkilöt
Muut palveluja tuottavat tai tukitehtäviä suorittavat henkilöt, jotka eivät ole terveydenhuollon
ammattihenkilöitä

Kullekin käyttäjälle on määritelty näkyvyys, joka on suhteessa hänen tehtäviinsä. Muut kuin
terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät voi tarkastella asiakaskohtaisia terveystietoja.
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5. Rekisterin tietosisältö
Urhea-säätiön potilasrekisterin tietosisältö koostuu potilastieto- ja laadunseurantatiedoista.
Potilastietojärjestelmään tallennetaan
Henkilötiedot
• Nimi, henkilötunnus, asiakkaan yhteystiedot, mahdollinen huoltajuussuhde, lajitiedot
Ajanvaraustapahtumiin liittyvät tiedot
• Ajanvarauksen ajankohta ja ajanvaraustyyppi
Hoitojakson tiedot
• hoidon kannalta oleellisia terveyteen liittyviä tietoja, mahdolliset lähetetiedot, hoidon
ja tapahtumien dokumentointi
Laadunseurantarekisteriin tallennetaan
• hoitojaksokokonaisuuden suunnittelut, toteutukset ja hoitotulokseen liittyvät tiedot
• asiakkaan ja terapeutin välinen viestien vaihto
6.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas luovuttaa tallennettavat tiedot pääsääntöisesti itse.
Asiakkaan kirjallisella luvalla tietoja voidaan pyytää muilta terveydenhuollon toimijoilta tai tarkastella
Kansallisen terveysarkistoon dokumentoitua tietoa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Potilasrekisterin tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella lähettävälle lääkärille tai
työterveyshuoltoon. Potilastietojärjestelmän tiedot tallentuvat Kansalliseen terveysarkistoon.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja eikä henkilöön liittyviä terveystietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten,
että asiattomilta on niihin pääsy kielletty. Rekisteristä otetaan käsittelytarpeen mukaan
paperitulosteita tai otteita, jotka tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä, ellei niihin liity palveluntuottajan
säilytysvelvollisuutta (lukituissa tiloissa).
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b) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Urhea-säätiön henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus,
eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Urheasäätiön tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja
laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Urheasäätiön henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt. Muut kuin terveydenhuollon
ammattilaiset eivät voi nähdä terveystietoja.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Urheasäätiön potilasrekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on oikeus tarkastaa tiedot terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus
saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin
määritellyn oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyynnön voi osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteella:

Urhea-säätiö / Tarkastuspyyntö
c/o Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen
Mäkelänkatu 49 3 krs.
00550 Helsinki
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Korjauspyynnön voi osoittaa edellä mainittuun
tarkistuspyyntöosoitteeseen. Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut tieto oikaistaan sen varmistamisen jälkeen rekisterinpitäjän toimista oma-aloitteisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus poistaa itseään koskevat tiedot, eli oikeus tulla unohdetuksi. Kaikkien
henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista, koska tietojen käsittely perustuu osin lainsäädäntöön.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.
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13. Potilasasiamies
Urhea-säätiön potilasasiamiehenä toimii:
Valmennuksen kehittäjä, valmentaja Mika Saari
Osoite:
Honkaportti 5 B 12, 02770 ESPOO
Puhelin:
+358 400 924 159
Sähköposti:
mika.saari@urhea.fi
Potilasasiamiehen tehtävänä on:
•
•
•
•

neuvoa potilaita potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
avustaa potilasta muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä sekä
mahdollisten kurinpito- ja oikeustoimien vireille panemisessa
tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

