
TIETOSUOJASELOSTE  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12   

Laatimispäivä: 15.01.2022  

  

1. Rekisterinpitäjä   

    

 Tukea Arjessa Oy, 3251766-1      

Pätsiniementie 9, liikehuone 5      

37800 Akaa   

p. 010-5176120  

info@tukeaarjessa.fi  

  

    

2.  Potilas rekisteriasioita hoitava henkilö  

    

Tuija Pussinen  

Pätsiniementie 9, liikehuone 5  

37800 Akaa  

p. 010 5176122  

tuija.pussinen@tukeaarjessa.fi  

  

3. Tietosuojavastaava  

  

Tiia Ketola  

Pätsiniementie 9, liikehuone 5  

37800 Akaa  

p. 050 5110774 

säh. tiia.ketola@tukeaarjessa.fi 

  

  

4.  Rekisterin nimi  

  

Tukea Arjessa Oy, potilasrekisteri sekä muiden toimialojen asiakas  ja työntekijä 

rekisterit. Asiakasrekisteri sisältää niin yksityisasiakkaan tiedot sekä yritys ja 

kaupunkia asiakkaiden tiedot.  

  

5.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

  

Rekisteriä käytetään työntekijä, asiakas- ja potilas hoitoon, joita ovat:   

- Asiakas- ja potilasmaksujen perintä sekä seuranta   

- Työntekijöiden vakuutuksien, työterveyden ja palkanmaksut   

- Tarvittaessa myös asiakkaan hoitoon muut osallistuvat henkilöt (esim.  

asiakkaan hoitava lääkäri)  

  

Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Asiakkailla 

tarkoitetaan niin yksityishenkilöitä, kaupunkeja ja yrityksiä.   



  

6.  Rekisterin tietosisältö  

  

Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut 

seuraavat henkilötiedot:   

- nimi   

- sukupuoli   

- henkilötunnus  

- osoite   

- puhelinnumero   

- sähköpostiosoite   

- Yhteyshenkilön tiedot  

- Yritys tai kunnan asiakkaan y-tunnus ja muut tarvittavat tiedot.  

  

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

  

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan 

ilmoitukseen puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla.   

  

8. Tietojen vastaanottajat  

  

Henkilötietoja käsittelevät osakkeenomistajat sekä hoidosta vastaava henkilöt.  

  

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

  

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.   

  

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet  

  

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja 

käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisen toimenpitein.  

Rekisteriä ylläpitäviä henkilöitä koskee salassapitovelvollisuus.   

  

11.  Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen  

  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin 
yhteyshenkilölle.   
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

12. Oikeus tietojen poistamiseen  

  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman 

aiheetonta viivytystä edellyttäen, että   

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai 

joita varten niitä muutoin käsiteltiin;  

- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä 

käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;   

- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai    

- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön 

perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.   

  

13. Oikeuskäsittelyn rajoittamiseen   

  

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos    

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;   

- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista 

ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;   

- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, 

mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, 

esittämiseksi tai puolustamiseksi.   

  

14. Oikeus peruuttaa suostumus  

  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin 

tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun 

käsittelyn lainmukaisuuteen.   

  

15.  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen   

  

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on 

toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 

luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.   

  

16.  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle   

  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa 
tietosuojasääntelyä.   

  

  


