Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

Fysioterapia Johanna Markula OY 2766699-6
Osoite

Sinitaivaankaari 3, 04330 Lahela
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

044-4993277, johanna.markula@neurokuntoutus.fi
Nimi

2
Johanna Markula
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Sinitaivaankaari 3
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

044-4993277, johanna.markula@neurokuntoutus.fi
3
Rekisterin
nimi

Potilasrekisteri

4
Rekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseen, terapiatietojen tallentamiseen sekä
Henkilötietojen käsittelyn tilastointiin ja laskutusjärjestelmäksi
tarkoitus

Keskeiset lainsäädännöt:
-terveydenhuoltolaki
-henkilötietolaki
-laki potilaan asemasta ja oikeuksista

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja säilytetään sekä sähköisenä että paperisena versiona
Sähköinen potilastietojärjestelmä:
Fysioterapia Johanna Markula Oy:llä on käytössä Diarium-sähköinen potilastietojärjelmä,
jonka teknisistä vaatimuksista ja tietoturvasta vastaa ohjelmiston toimittaja Finnish
Network Solutions Oy. Ohjelmistoon tallennetaan asiakkaiden henkilötiedot, terapiajaksot,
käyntikirjaukset sekä fysioterapialausunnot. Laskutus toteutetaan tämän ohjelmiston
kautta, samoin tilastointi. Ohjelmiston kautta yritys on liittynyt Kanta-järjestelmään, mitä
kautta asiakastiedot näkyvät myös muille terveydenhuollon toimijoille asiakkaan niin
salliessa (lupa tietojen luovuttamiseen)
Paperiarkistointi:
Asiakkaiden maksusitoumukset ja muut hoitosuhteessa tarvittavat paperiset tiedot
(esimerkiksi kuntoutussuunnitelmat ja osa testilomakkeista) säilytetään lukollisessa
arkistokaapissa, mihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.
Säännönmukaisiksi tietolähteiksi katsotaan kuuluvat lähettävä taho sekä asiakas itse.
Tietolähteenä voidaan pitää keskusteluita (anamneesi, haastattelu) sekä paperitse tulevat
lausunnot tai aikaisemmat terapiapalautteet. Terapiaan liittyvät yhteydenotot esimerkiksi
puhelimitse kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Asiakkaan kanssa kirjataan terapiajakson alkaessa terapiasopimus, missä kuntoutuja
Tietojen
säännönmu- antaa luvan tietojen luovuttamiseen terapiajakson niin edellyttäessä. Lähettävät tahot
kaiset luovu- edellyttävät terapiapalautteiden vastaanottamista osana maksusitoumusta. Asiakas voi
tukset

antaa luvan potiastietojen luovuttamiseen myös Kanta-järjestelmän kautta. Kuntoutujalla
on oikeus tarkistaa hänestä kkirjattu tieto ja vaatia niiden virheellisen tiedon oikaisua.

8
Tietojen siir- Mikäli tietoja siirretään EU:n ulkopuolisiin alueihin, tarvitaan tähän asiakkaan suostumus,
to EU:n tai
kuten kotimaankin sisäiseen luovutukseen. Aineisto postitetaan maapostin kautta tai
ETA:n ulkoturvapostia hyödyntäen
puolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tilat ovat lukittuja, arkistokaappi on lukittu. Kaappiin on pääsy vain rekisterinpitäjällä

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen potilastietojärjestelmä on lukittu salasanalla, mikä on tiedossa vain
rekisterinpitäjällä. Järjestelmä vaatii säännöllisen salasanan vaihdon. Käytettävissä
tietokoneissa on riittävä tietoturva ja virustorjunta.

10
Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on
tallennettu. Tietojen tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisena.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Henkilötietolain mukaan virheellinen, puutteellinen tai vanhentunut tieto on korjattava,
poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena. Pyynnössä tulee
yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi. Korjaaminen toteutetaan viipymättä.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Asiakkaan tietoja ei käytetä muuhun kuin terapian edellyttämissä tapauksissa.

Tulosta

