
Rekisteri- ja ,etosuojaseloste  
Henkilö(etolaki (523/99) 10 §  

1. Rekisterinpitäjä  
Tmi Katajankerkkä / Hieronta Katajankerkkä 
Minna Canthin katu 9 
00250 Helsinki  

Puh. 040 831 4722 
E-mail: hanna@katajankerkka.fi  

2. Yhteyshenkilö  
Hanna Katajankerkkä 
Mannerheimin(e 132 B 49 
00270 Helsinki  

Puh. 040 8314 722 
E-mail: hanna@katajankerkka.fi  

3. Rekisterin nimi  
Hieronta Katajankerkän asiakas- ja po(lasrekisteri 

4. Rekisterin käy=ötarkoitus  
Lakisääteinen koulutetun hierojan po(las(etorekisteri. Rekisteriin tallennePuja (etoja käytetään 
asiakkaan/po(laan ja hierojan väliseen yhteydenpitoon, po(laan hoidon suunniPeluun, 
toteutukseen sekä hoidon toiminnan seuraamiseen. Tietoja voidaan käyPää myös rekisterinpitäjän 
oman toiminnan suunniPeluun ja (lastoin(in.  

5. Rekisterin ,etosisältö  
Henkilö- ja yhteys(edot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, 
sähköpos(osoite, alaikäisen po(laan huoltajan yhteys(edot  

Muut po(laan tai hänen huoltajansa antamat (edot: hierontaan tulon syy, hoitohistoria, sairaudet, 
allergiat, vammat, po(laan käyPämät lääkkeet ja muut (edot joilla voi olla merkitystä hoidon 
suunniPelussa ja toteutuksessa 
   
Hoitotapahtumaa koskevat (edot: hoitoajankohta, tehdyt tutkimukset ja havainnot, annePu hoito, 
muut hoitoon liiPyvät lisä(edot, laskutus(edot  

6. Rekisterin ,etolähteet/säännönmukaiset ,etolähteet  
Rekisteriin tallennePavat (edot saadaan suoraan po(laalta itseltään, alaikäisen po(laan 
huoltajalta sekä hoitotapahtuman yhteydessä havainnoiden.  

7. Po,las,etojen säilytysaika  
Po(lasrekisteriin tallennePujen henkilö(etojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa 
olevaa sääntelyä po(las(etojen säilytysajoista.  
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8. Henkilö,etojen luovutukset/säännönmukaiset luovutukset  
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asianosaisen lupaa. Tietoja voidaan kuitenkin 
luovuPaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada (etoja po(lasrekisteristä. 
Lisäksi po(laan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan (etoja luovuPaa myös muualle, 
esim. po(laan hoitavalle lääkärille.  

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

10. Po,lasrekisterin suojaamisen periaa=eet  
Rekisteri on paperinen ja sitä säilytetään lukollisessa kaapissa yrityksen (loissa. Po(lasasiakirjan 
luku- ja kirjoitusoikeus on vain käyn(in liiPyvällä hoitavalla henkilöllä.  

11. Rekisteröidyn oikeudet  
Po(laalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat po(lasrekisteri(edot. Kirjallinen  
tarkastuspyyntö esitetään rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan kahden  
viikon kuluessa pyynnön vastaanoPamisesta. Po(laan tulee todistaa henkilöllisyytensä  
ennen (etojen luovutusta.  
  
Rekisteröity voi vaa(a rekisterissä olevan virheellisen (edon korjaamista. Pyynnön virheellisen 
(edon korjaamisesta voi tehdä oPamalla yhteyPä vastuuhenkilöön.  
  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä 
ei ole noudaPanut toiminnassaan soveltuvaa (etosuojasääntelyä.  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisteri(etojensa käyPäminen suoramainontaan. Asiakas voi 
antaa (edon suoramarkkinoin(kiellosta henkilökohtaises( tai kirjallises( vastuuhenkilölle.  


