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Rekisterinpitäjä

Nimi

Jalkahoitola Kalajoki
Osoite

Kalajoentie 4 85100 Kalajoki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Y-tunnus: 2523944-8
Sähköposti: info@jalkahoitolakalajoki.fi
Nimi
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Haapanen
Yhteyshenki- Sari
Osoite
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
sari.haapanen@jalkahoitolakalajoki.fi
puhelin: 044 744 8300
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Jalkahoitola Kalajoen asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Ajanvarauksen yhteydessä henkilötietojen keräyksen käyttötarkoituksena on asiakkaan ajan
Henkilötieto- varaamiseen vaadittavien tietojen rekisteröinti. Lisäksi asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä antamia
jen käsittelyn tietoja voidaan rekisterin ylläpitäjän toimesta käyttää markkinointiin, tiedottamiseen ja muuhun
tarkoitus
asiakassuhteen ylläpitämistä vaativaan toimintaan.
Jalkahoitoasiakkaan kohdalla kerättävän manuaalisen tiedon tarkoituksena on huolehtia tietojen
kohdentamisen oikeellisuus asiakkaiden kohdalla. Jalkahoitoasiakkaan rekisteriin kerättävien tietojen
tarkoituksena on huolehtia potilasturvallisuuden toteutuminen sekä turvata voimassa olevan
käypähoitosuositusten toteutuminen asiakkaan hoitotilanteessa.
Henkilötietojen keräyksen käyttötarkoituksena Jalkahoitola Kalajoen verkkokaupassa on asiakkaan
tilausten toimitukseen liittyvien tietojen arkistointi sekä tilauksen vastaanottajan tietojen arkistointi.
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Rekisterin
tietosisältö

Jalkahoitola Kalajoen ajanvarauksen kerättävä tieto: asiakkaan nimi sisältäen etu- ja sukunimen,
puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.
Jalkahoitola Kalajoen verkkokauppaan rekisteröitävä tieto: Tilauksen tekijän nimi sisältäen etu- ja
sukunimen, osoitetiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, maksutapatiedon. Tilauksen vastaan
ottajan nimi sisältäen etu- ja sukunimen, osoitetiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen.
Jalkahoitola Kalajoen jalkahoitoasiakkaiden rekisteri sisältämä tieto: asiakkaan nimi sisältäen etu- ja
sukunimen, osoitetiedot, terveystiedot, tiedot voimassa olevista lääkkeistä ja yliherkkyystiedot
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Jalkahoitola Kalajoen asiakasrekisteri koostuu asiakkaan itse ilmoittamista tiedoista, poikkeuksena
Säännönmu- verkkokaupan kautta lahjan saaneiden tiedot, joiden luovuttajana on oston tehnyt asiakas.
kaiset tietolähteet
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Asiakasrekisterin tiedot ovat Jalkahoitola Kalajoen käytössä eikä tietoja luovuteta ulkopuoliselle,
poikkeuksena tilanteet jossa Jalkahoitola Kalajoki käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa tai
rekisteröity asiakas tulee ulkopuolisen taholta lähetteellä, jolloin käynnin maksaa kokonaan tai osittain
jokin muu taho kuin asiakas itse.

8
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA: ulkopuolelle
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jalkahoitola Kalajoki ylläpitää rekisteriä joka pitää sisällään asiakkaan tietoja liittyen asiakkaan
henkilö- ja terveystietoihin. Asiakkaan tiedot ovat lukitussa paikassa eikä niihin ole pääsyoikeutta kuin
rekisteriä ylläpitävällä yhdyshenkilöllä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä ei luovuteta sivulliselle. Rekisterin käyttö edellyttää rekisterin ylläpitäjän sisäisen verkon
käyttöoikeutta tai Jalkahoitola Kalajoen verkkosivujen hallintaoikeutta. Rekisteri on suojattu ja sen
käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanan syöttämistä.
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Tarkastus- ja
kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastus on maksuton kerran vuodessa. Sitä useammin tehdyistä tarkastuspyynnöistä
veloitetaan 50€ kerralta.Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa rekisteriasioista
vastaavalle. Tiedot luovutetaan ainoastaan Jalkahoitolasta paikanpäältä ja ainoastaan
asianomaiselle itselleen. Rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä ennen tarkastusta.
Tarkastuajankohta tulee erikseen sopia, jottei se häiritse normaalia asiakastyötä.
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

