
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
1.4.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Jonna Pohjalainen/ Beauty & Balance              (Koulutettu hieroja 
Y-tunnus 2890374-6 
Osoite 

Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p. 0443144667, j.pohjalainen81@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jonna Pohjalainen 
Osoite 

Kannaksenkatu 2,40600 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

p. 0443144667, j.pohjalainen81@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri Jonna Pohjalainen/Beauty & Balance 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja 
turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen 
hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä. 

 

Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden 
tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia 
varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan 
terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat 
lisätiedot sekä asiakkaan suostumus suoramarkkinointiin. 

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, 
tapaamiset, asiakkaan antamat lisätiedot. 

 

Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat 
sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnitellussa tai toteutuksessa. 

 

 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon 
aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen 
välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta 
merkitystä. 

 

Tietoja kerätään myös Timman tarjoamissa palveluissa oleviin yhteydenottolomakkeisiin syötetyistä 
tiedoista (ajanvaraus), yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista 
julkisista lähteistä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa 
potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä 
asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. 

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille. 

 

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada 
korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista 
sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista. 

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Paperinen asiakaskortisto säilytetään lukollisessa kaapissa ( johon vain minulla avain ) Beauty & 
Balance/ Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Ajanvaraus Timma säilyttää ajanvaraustietoja asiakassuhteen ajan.Henkilötiedot säilytetään 
luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja 
laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. 

 


