Henkilötietolain (532/1999) 10 § ja 24 §
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 27.3.2018
Muokattu 23.1.2020

1. Rekisterinpitäjä

Konstituutti Oy
Pormestarinkatu 26, 67100 Kokkola
Puhelin: 040 555 9836
Sähköposti: merja.lehtomaa@konstituutti.fi

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä
koskevissa asioissa

Merja Lehtomaa
Pormestarinkatu 26, 67100 Kokkola
040 555 9836, merja.lehtomaa@konstituutti.fi
Katariina Alajoki
Pormestarinkatu 26, 67100 Kokkola
044 775 7007, katariina.alajoki@konstituutti.fi

3. Rekisterin nimi

Konstituutti Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste
sekä käsittelyn tarkotus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on oikeutettu etu, sillä rekisterinpitäjän sekä rekisteröidyn välillä on
asiakkuus.
Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (785/1994) 16§:n mukaan
terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää
potilasasiakirjat niiden edellyttämän ajan.
Henkilötietoja käsitellään Konstituutti Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseksi.
Henkilötietojen tehtävä on palvella asiakkaan neuvonnan ja hoidon suunnittelua
sekä näiden toteutusta ja seurantaa. Henkilötiedot käsittävät myös asiakassuhteen
aikana syntyvää materiaalia, kuten lausunnon sekä mahdolliset tutkimusasiakirjat.
Henkilötietojen kerääminen mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaaseen, laskutuksen
toteuttamisen, mahdollisten sopimusasiakirjojen laatimisen sekä Konstituutti Oy:n
toiminnan tilastoinnin ja seurannan.
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5. Rekisterin tietosisältö

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan
terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä asiakirjoihin hoidon
järjestämisen suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset
tiedot.
Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin täytyy sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (289/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, sosiaaliturvatunnus, kotikunta
ja yhteystiedot. Alaikäisen osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja
yhteystiedot.
Konstituutti Oy kerää asiakkaalta asiakassuhteen kannalta vain välttämättömät
tiedot; joita ovat henkilön yksilöintitiedot sekä laskutustiedot. Jos maksava taho on
muu kuin asiakas itse, tällöin tallennetaan myös maksavan organisaation nimi sekä
yhteyshenkilö. Lisäksi rekisteriin tallennetaan lausunnot sekä mahdollinen ATK:lla
kertyvä tutkimusaineisto
Konstituutti säilyttää asiakirjoja Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(785/1992) 23§:n mukaisesti. Yleisin asiakirjojen säilytysaika on 12 vuotta asiakkaan
kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuotta asiakkaan syntymästä.
Ajanvaraustietoja säilytetään 12 vuotta viimeisen käynnin jälkeen. Rekrytoinneista
sekä Oppilaitostestauksista kertyvää materiaalia säilytämme 2 vuotta toteutuksen
jälkeen. Hogrefe Test System- ohjelman kautta kertyvät testiasiakirjat säilytämme X
ajan.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi tietoja saadaan eri
viranomaisilta esimerkiksi lähetteiden kautta; näiden tietojen luovutukseen henkilö
on antanut suostumuksensa tai perusteena voi olla lain säännös asiasta.
Sännönmukaisia tietolähteitä ovat myös asiakkaan tapaamisista kertyvä materiaali,
kuten psykologisiin tutkimuksiin liittyvät pöytäkirjat ja lausunnot.

7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset sekä tietojen
siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Asiakastiedot ovat salassapidettäviä ja niitä voidaan luovuttaa vain asiakkaan
suostumuksella ja nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Asiakassuhteen myötä
syntyviä asiakirjoja luovutetaan vain henkilölle itselleen ja palvelun
tilaajalle/ostajalle (jolla on siihen asiakkaan kirjallinen lupa tai lainsäädännön
mukainen lupa/velvoite).
Konstituutti Oy:n henkilötietojen käsittelijöinä toimivat laskutuksesta, kirjanpidosta
sekä palkanmaksusta vastaava Tilitoimisto Linkki sekä IT-tukipalveluista vastaava
Pohjanmaan Datahuolto. Henkilötietojen käsittelijät ovat allekirjoittaneet
Konstituutin salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen, joka sitoo allekirjoittaneita
noudattamaan tietosuojavaatimuksia.
Verkossa tehtävien testien toteuttamiseen käytämme Hogrefe Test System (HTS)
ohjelmaa, mihin asiakkaasta ilmoitetaan nimi sekä syntymäaika jos se on tiedossa.
Hogrefe Test Systems tietojen säilytyskäytännöt noudattavat Euroopan
tietosuojadirektiiviä (95/46/EC), Saksan tietosuojalain (BDSG) ohjaamana.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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8. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisin
vaatimuksin. Rekisterin tiedot ovat potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(785/1992) 13 §:n mukaan salassa pidettäviä ja Henkilötietolain (1999/523) 32 §:n
mukaan suojattavia. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että asiakkaan tallennettuja tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, jonka
toimenkuvaan se kuuluu.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
ATK:lla käsiteltävät tiedot noudattavat samoja salassapitovelvollisuuksia kuin
manuaalinen aineisto ja ne ovat asianmukaisesti salasanoilla sekä palomuurilla
suojattuja. Henkilötietoja koskevat sähköiset asiakirjat ovat Konstituutin omalla salatulla
palvelimella. Konstituutti huolehtii ATK-laitteiston fyysisestä sekä digitaalisesta
tietoturvasta asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain (523/99) 26-28 §: n ja tietosuoja-asetuksen mukaisen
oikeuden nojalla tarkastusoikeus sekä oikeus saada jäljennös häntä koskevista
henkilötiedoista. Tiedot antaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka kirjaa
tarkastusoikeuden käyttämisen. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena.
Asiakkaalle tarkastusoikeus on kerran vuodessa toteutettuna maksuton.
Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen henkilön
henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen
rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä
suorittamasta rekisteröidyn pyydettyä toimea, mikäli rekisteröidyn pyynnöt ovat
ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia. Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava
pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

10. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §: n sekä tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän tulee omaaloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä korjata rekisterissä olevat virheelliset tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietorekisteriin kuuluvien virheellisten tietojen
oikaisua tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä talletetut tiedot tai
vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Henkilöllä on oikeus tietojen poistamiseen eli niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi.
Rekisterinpitäjällä on tällöin velvollisuus ilmoittaa yllämainituista henkilötietoja
käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt poistamaan henkilötietoihin
liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. Henkilöllä on myös muita
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia, kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

