Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10§ mukainen eekitteeitelotte tmi Vitalitat ajanvaeaut- ja
atiakattietojaejettelmalle teka Tietotuoja-atetukten mukainen infoemointi tiedon
tallentamitetta.
1. Rekitteeinpitaja
Rekisterinpitäjä: tmi Vitalitas
Y-tunnus: Y2758527-2
Osoite: Sampikuja 3, 01490 Vantaa
Sähköpostiosoite: viitalitasfiimamailfcom
2. Rekitteeiatioita hoitavat henkilöt
Rekisterin yhteyshenkilö
Anne Jokinen, viitalitasfiimamailfcom, Sampikuja 3, 01490 Vantaa, 050 4624841
3. Rekitteein nimi
Vitalitas asiakastietojen, laskutuksen ja ajanviarausten rekisterif
4. Rekitteein kättötaekoitut ja tietolahteet
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanviarausten mahdollistaminen ja
laskutustietojen ylläpitof
Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltäänf Tiedot tallennetaan ajanviarauksen yhteydessäf
Jos kyseessä on hoitoala, tietoja kerätään myös asiakasta palvielevialta hoitohenkilöstöltäf Kerättäviiä
henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen,
sekä palvielun edellyttämien yhteydenottojen ja viiestien mahdollistamiseenf Jos asiakkaan ja
Rekisterinpitäjän viälillä on hoitosuhde, järjestelmään tallennetaan myös hoitosuhteen kannalta
asiakkaan tallennettaviaksi hyviäksymät tiedotf
Tietoja ei luoviuteta kolmansien osapuolien käyttöönf Rekisterinpitäjä vioi myös lähettää
markkinointi- ja muita tiedotusviiestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinutf Asiakas vioi
kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen viitalitasfiimamailfcomf
5. Rekitteein tietotitaltö
Rekisteriin talletetaan tai vioidaan tallettaa seuraaviat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite,
puhelinnumero, syntymäaika tai henkilötunnus, asiakkaan laskutustiedot, kuten etu- ja sukunimi,
kieli, tieto asiakaskirjeiden viastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviiestitse, viiimeisin
sisäänkirjautuminen, tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt viaraukset,
asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannutf
7. Tietojen luovuttaminen taannönmukaitetti ja tiieeetaankö tietoja EU:n tai Eueoopan
taloutalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luoviuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolellef
8. Tietojen tail̈ẗt
Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttääf Tietojen

säilytyksessä on huomioitu sitä koskeviat lait, asetukset ja direktiiviitf
Tiedot vioidaan viaatia poistettaviaksi mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytääf
9. Tietojen tuojaukten peeiaatteita
Rekisterinpitäjän käyttämä palvielimen ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen Tiedon käsittelijä
on Ajas Oyf
Rekisteritiedon käsittelyyn käytettäviä vierkkopalvielu on suojattu salasanoin ja palvielin sekä muut
palvielimet oviat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoinf Salasanoja ei
tallennetta palvielimelle selkokielisenä viaan ne säilytetään suolattuina kulloinkin turviallisena
pidettynä menetelmää käyttäenf Palvielin sijaitsee lukitussa ja viartioidussa tilassa Upcloud Oy:n
palvielinsalissa Helsinaissäf Tietojen säilyviyys on viarmistettu automaattisten viarmuuskopioiden
aviullaf
Ajas Oy:n henkilöstö on viaitiolovielviollinen ja jokainen on allekirjoittanut salassapitosopimukset,
jossa sitoutuviat olemaan paljastamatta mitään asiakastietoihin liittyviää tietoaf
Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se viaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja
ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä viastatoimenpiteitä me
teimmef Asiakkaan on pidettäviä oma käyttäjätunnus ja salasana salassa kolmansilta osapuolilta,
mikäli asiakkaalla on sellaisetf
10. Taekattut- ja kielto-oikeut
Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskeviat tiedot, oikeus viaatia viirheellisen tiedon
oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tmsf tarkoitukseen sekä
muutoinkin turviautua henkilötietolaissa ja EU-direktiiviissä turviattuihin oikeuksiinsa ellei laissa
muuten määrätäf
Pyynnöt on osoitettavia kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilöllef Kaikkien tallennettujen
tietojen lista vioidaan pyytää korkeintaan [x] kertaa viuodessaf
11. Evatteet ajanvaeautjaejettelman kättajille
Käytämme siviuillamme ja ajanviarausjärjestelmässä nsf cookie -toimintoa eli eviästeitäf Eviäste on
pieni, käyttäjän selaimelle talletettavia ja siellä säilytettäviä merkintä, joka mahdollistaa sen, että
käyttäjälle vioidaan luoda turviallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevian
saman käyttäjänf Ilman eviästeitä ajanviarauspalvieluun kirjautuminen ei onnistuf Eviästeet eiviät
viahinaoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostojaf Mikäli ajanviarausjärjestelmässä viierailevia käyttäjä
ei halua sallia eviästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palvieluiden sujuviaa toimintaa ei vioida
taata, sillä eviästeet oviat tarpeellisia ylläpitämiemme siviujen ja tarjoamiemme palvieluiden
asianmukaiselle toimimisellef
12. IP-tiedot
Rekisterinpitäjän käyttämässä Ajas-ajanviarausjärjestelmässä viieraileviien käyttäjien IP-osoitteet
tallentuviat niille viarattuun lokiinf Lokia käytetään mahdollisiin viirheselviityksiin sekä tietoturvian
ylläpitoonf Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettäviän Ajas-järjestelmän henkilöstöstä ennalta
määrätyillä henkilöilläf
13. Laintaadantö
Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskeviaa EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakiaf
Rekisterinpitäjä on laatinut oraanisaatiossa GDPR:n 30f artiklan mukaisen sisäisen Selosteen

käsittelytoimistaf

