
TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE 

16.5.2018 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Fysioterapeutti Arto Hulanmäki 

Yritystunnus: Y-1458176-6 

Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi: 

Arto Hulanmäki 

2. REKISTERI 

Tämä rekisteriseloste koskee Aktivo Fysio Iiris-keskuksessa Arto Hulanmäen keräämiä tietoja 

3. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka on saatu asiakkaan yhteydenotoista, 

asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta, lääkärin lähetteestä ja hoidon aikana havaituista 

lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: lakisääteiset potilastiedot ja hoitoon liittyvät 

muut tarvittavat tiedot. 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hyvän ja turvallisen potilassuhteen ja hoidon varmistaminen. 

Terveydenhuollon ammattilaisella rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on 

lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. 

 

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät niitä 

toimeksiannostamme. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta. 

 

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

7. EVÄSTEET 

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja kotisivuiltamme (www.aktivofysio.fi ja 
www.fanry.fi) evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa 
käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla 
voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 
 
Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on 
kehittää verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. 
 
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. 
Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. 
 

http://www.aktivofysio.fi/


Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivustolla kerättävät istuntokohtaiset 
evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat selaimen sulkemisen yhteydessä. 
Uusien kävijöiden ja palaavien kävijöiden selainten tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet 
säilyvät. 
 
Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat 
seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta 
vierailtu sivustollamme aiemmin. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei 
löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. 

 
Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja: 
• selaintyyppi 
• sivuston sivut, joilla selaimesta on käyty 
• selaimen IP-osoite 
• kellonaika 
• mistä verkko-osoitteesta selaimella on tultu verkkosivustolle 
•  miltä palvelimelta selaimella on tullut verkkosivustolle 

• mistä verkkotunnuksesta selaimella on tultu verkkosivustolle 
 

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 
Henkilötietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytystä koskevan 

asetuksen aikarajojen mukaan. 

9. SINUN OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa esim. allekirjoitetulla kirjeellä 

kohdassa 1. mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisteripitäjällä on yksi kuukausi aikaa toimittaa tiedot. 

Voit myös pyytää tietojesi oikaisemista ja päivittämistä. 

 

10. TIETOTURVA 

Sähköisiä potilastietoja säilytetään tietokoneella salasanalla suojattuna ja niitä pääsee käsittelemään 

vain ammatinharjoittaja. 

 

11. SELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksesta verkkosivuillamme 

www.aktivofysio.fi. 


