SiunSuu Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
SiunSuu Oy
Y-tunnus 2951100-7
Osoite: Haukitie 6A, 54915 Saimaanharju
puh. 050 434 7019

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt
Tietosuojavastaava: Anu Koskimies, suuhygienistiyrittäjä
Rekisterinpitäjä: Sari Hämäläinen, suuhygienistiyrittäjä

Rekisterin nimi
SiunSuu Oy:n asiakasrekisteri. SiunSuu Oy:n asiakasrekisteriä käyttävät yrityksessä työskentelevät
suuhygienistiyrittäjät.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on SiunSuu:n asiakkaiden hoidon
järjestäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. SiunSuu kunnioittaa henkilön yksityisyyttä, pyrkii aina
suojaamaan henkilötiedot parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattaa tietosuojasäädöksiä
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
✓ asiakassuhteen, asiakaspalvelun sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin
toteuttamisessa ja seurannassa
✓ asiakaspalautteen keräämisessä ja käsittelyssä

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

nimi
henkilötunnus
terveystiedot
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
lähiomainen, huoltaja
organisaatio ja asema
organisaation osoitetiedot ja Y-tunnus
muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet ja henkilötietojen luovutus
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä, henkilön omaiselta tai hoitajalta.
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille muutoin kuin Suomen lainsäädännön
tai viranomaisten niin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen ja säilytyksen periaatteet
SiunSuu Oy pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista tärkeänä. Tiedot tallennetaan
sähköiseen järjestelmään, joita suojaavat salasanat, suojattu yhteys ja palomuurit. Sähköisen
järjestelmän tietoja pääsevät katsomaan vain SiunSuu Oy:n palveluksessa olevat henkilöt ja ne
henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon. Henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä
saamistaan tiedoista. Potilastietojärjestelmään ulkopuolisten pääsy on tietoteknisesti estetty.
Organisaatiomme sisällä tietojen käyttö on mahdollista vain käyttäjätunnus/salasana
yhdistelmällä. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.
Manuaalisesti tallennetut tiedot säilytettään lukitussa tilassa yrityksen postiosoitteessa Haukitie 6
A, 54915 Saimaanharju.
Henkilötietoja säilytetään asiakasrekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä
asiakassuhteen kannalta. Vuosittain poistamme ne henkilötiedot rekisteristä, joiden käsittely ei ole
enää tarpeellista esim. päättyneen asiakassuhteen vuoksi. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot
tuhotaan asianmukaisella tavalla.

Tietojen tarkastusoikeus, korjaaminen ja poistaminen
Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa kuin rekisteröitävä on ne antanut. Henkilöllä on
halutessaan oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu. Tästä on

lähetettävä tarkastuspyyntö yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sähköpostitse tai
kirjeitse. Henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan
rekisterissä oleva tieto. Henkilö voi peruuttaa suostumuksen, milloin tahansa tai tehdä valituksen
tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsoo tietojaan käytettävän tietosuojalainsäädösten vastaisesti.

