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Rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Musiikki- ja Psykoterapiapalvelut Kari Syvänen Oy
Tuposlammentie 14, 91910 Tupos
Y-tunnus: 2012898-4
Rekisteriasioista vastaava henkilö, lisätiedot ja oikaisupyynnöt:
Päivi Syvänen
info@karisyvanen.com

2. Rekisterin nimi
Musiikki- ja Psykoterapiapalvelut Kari Syvänen Oy:n Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tietosuojalakiin perustuen vain tilatun terapiapalvelun toteuttamista
ja asiakassuhteen hoitamista sekä laskutusta varten.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää henkilöiden tiedot, jotka ovat tai ovat olleet yrityksen terapia-asiakkaina. Tähän
sisältyy asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen ja tilatun palvelun
tuottamiseen tarvittavat tiedot.

5. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan yrityksen työntekijät asiakassuhteen hoitamiseen (kukin
terapeutti vain omien asiakkaidensa osalta) sekä yrityksen toimistotyöntekijät ja maksajatahot palvelun
laskuttamisen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältämät asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti palvelun tilaajilta, maksajilta tai asiakkailta
itseltään/huoltajilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja (nimi ja hetu) luovutetaan palvelun laskutuksen yhteydessä palvelun
maksajalle sekä terapiapalautteiden yhteydessä lisäksi vaadituille asiakasta
hoitaville/kuntoutussuunnitelman laatineille tahoille sekä asiakkaalle/huoltajalle.
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Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä luovuteta yrityksen ulkopuolelle esim.
markkinointitarkoituksiin.
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

8. Rekisteritietojen arkistointi ja säilytysaika
Rekisteritietoja säilytetään potilasasiakirjoista annetun asetuksen mukaiset ajat.
Yrityksellä ei ole käytössä sähköistä potilastietojärjestelmää. Asiakkaista kertynyt manuaalinen aineisto
säilytetään mappikansioissa lukollisissa arkistokaapeissa.
Sähköisesti käytössä olevaa aineistoa ovat vain terapeuttikohtaiset listat meneillään olevista
asiakassuhteista nimi- ja maksusitoumustiedoilla ilman henkilötunnuksia, osoitteita ja potilastietoja. Lisäksi
terapeuttien asiakkaista kirjoittamat hoitopalautteet tallennetaan salasanoilla suojatuille ulkoisille
kovalevyille, joiden säilytys myös lukollisissa arkistokaapeissa.
Potilastietojen käsittelyyn käytössä olevat tietokoneet on suojattu salasanoilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää oikaisemaan häntä
koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot toimittamalla lisäselvitys vaatimusten perusteista.
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti. Tai rekisteröity voi vaatia niiden käytön rajoittamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeen. On
kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen syy olla poistamatta kaikkea pyydettyä
tietoa.
Rekisteröidyllä on tarvittaessa oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyn tulee osoittaa tarkat ja yksilöidyt pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen info@karisyvanen.com ja
hänen on todistettava henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä, erikseen sovitulla tavalla.
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