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

Laatimispäivä  1.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Lääkintävoimistelu Jukka Reijonen Oy 
 
Osoite 

Kauppakatu 20, 78200 Varkaus 

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

Puh. 017-5524413, email: jukka.reijonen@lvjr.inet.fi. www.lvjr.net. Y-tunnus 0646348-7 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jukka Reijonen   
Osoite 

Kauppakatu 20, 78200 Varkaus 

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

017-5524413, jukka.reijonen@lvjr.inet.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakas/potilasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn perustana on asiakkaan hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja 
seuranta sekä asiakassuhteiden ylläpito.  
 
Henkilötietoja käytetään markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen sekä 
palautteiden ja tyytyväisyyden analysointiin. 
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, lähettävä lääkäri, diagnoosi, määrätyt hoidot, alaikäisen 
hoidettavan lähiomaisen yhteystiedot. Asiakkaan lupa /kielto tietojen käsittelyyn ja luovuttamiseen. 
Maksusitoumuksen tiedot. Asiakkaan hoitotiedot, tutkimustiedot. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Asiakastiedot rekisteriin saadaan hoitosuhteen syntyessä asiakkaa täyttäessä rekisterilomakkeen. 
Lisätietoja syntyy lääkärin tutkkimus- ja hoitolähetteistä sekä epikriiseistä, joita asiakas tuo 
tulleessaan tai vakuutusyhtiöltä suoraan. Kelalta saadaan pitkäaikaissairaiden epikriisit.  
 
Tietoja saadaan myös maksavilta tahoilta liittyen laskutukseen ja hoitopalautteista. 
 
Asiakkaat antavat kirjautuessaan  suostumuksen tietojen kirjaamiseen.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Asikas itse nimeää minne tietoja luovutetaan. Hän voi peruuttaa suostumuksen. 
 
Lakiin perustuvissa tapahtumissa tiedot on luovutettava. 
 
Kelan, terveyskeskusten, sairaaloiden, vakuutusyhtiöiden sekä Fytsi Partners Finland Oy:n 
maksusitoumusasiakkaista on kirjoitettava hoitopalaute. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Vanhat asiakaskortistot säilytetään lukkojen takana arkistoituna aakkosjärjestykseen. Konekielinen 
potilastietokanta on salasanan ja sormenjälkitunnisteen takana. 3 h:n välein varmuuskopio luodaan 
automaattisesti ulkoiselle kovalevylle, joka on skrypattu ja on myös salasanan takana, etteivät 
ulkopuoliset pääse käsiksi siihen. Ajoittain tärkeimmät tietokannat varmuuskopioidaan muistitikulle, 
joka on skryptattu ja salasanan takana. 
 
Tietokone on suojattu salasanalla, palomuurilla sekä virustorjunnalla. Langaton verkko on myös 
suojattu. 
 
Yrityksemme henkilökunta saa tutustua hoitotietoihin heidän hoitoon liittyvissä asioissa. 
 
Yrityksemme työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Potilasasiamies:  
Ismo Saarinen, Oikeustieteen kandidaatti, asianajaja. Puh. 09-4772356 
email: ismo.saarinen@saarinenlaw.fi  
Osoite Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki 
 
 
 
 
 
Lääkintävoimistelu Jukka Reijonen Oy 
Kauppakatu 20, 78200 Varkaus 
017-5524413 
0646348-7 

 


