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Rekisterinpitäjä
T:mi Kokokeho (Y-tunnus 2585924-1)
liisa.sonkamuotka(a)kokokeho.fi 
044-5737685

Yhteyshenkilö: 
Liisa Sonkamuotka
liisa.sonkamuotka(a)kokokeho.fi 
044-5737685

Rekisterin nimi
T:mi Kokokehon henkilörekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu T:mi Kokokehon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen 
hoitamiseksi terveydenhuoltopalveluissa. Potilasasiakirjat säilytetään manuaalisessa 
kortistossa, joten tällähetkellä hoitotietoja ei siirry Kanta-arkistoon. 
 
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 

• Palvelun ja hoidon järjestäminen, suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• Markkinointi ja kohdennettu markkinointi

Rekisterin sisältämät tiedot

• Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet)
• Sosiaaliturvatunnus 
• Tiedot asiakkaan hoitojaksoista
• Asiakaspalautteet
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Tietolähteet 

Asiakkaan tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, mm esitietolomake ja asiakaspalaute. 
Hoitotietoja täydennetään hoitokäyntien yhteydessä.

Tietojen luovutus

http://kokokeho.fi
http://kokokeho.fi


Tietoja luovutetaan hoitosuhteisiin liittyen asiakkaan kanssa sovittaessa kirjallisesti, 
esimerkiksi hoidosta vastaava taho. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja suojaus

Rekisteriin talletetut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteisiin liittyvät 
manuaalinen aineisto pidetään lukitussa kaapissa. 

Hoitopalautteet, jotka tehdään tietokoneella, on tallennettuna erilliselle kovalevylle, joka on 
suojattu kaksinkertaisesti salasanalla. Salasana on tiedossa ainoastaan rekisterin 
ylläpitäjällä. Kovalevyä käytetään ainoastaan suojatulla tietokoneella.

Asiakkailla ja muilla yksityisillä henkilöillä on mahdollisuus liittyä erillisellä ilmoituksella T:mi 
Kokokehon sähköpostilistalle, jossa on sähköpostiosoitteen lisäksi nimi sekä eriteltynä 
listat, joihin henkilö on liittynyt. Listat ovat laadittu kohdennettua markkinointia sekä 
asiakastiedoistusta varten. Tietoja ei luovuteta T:mi Kokokehon ulkopuolelle.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, henkilötietolain 34§ mukaisesti, jonka 
jälkeen ne siirretään rekisterinpitäjän arkistoon, jossa tiedot säilytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella säädettyn säilytysajan. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä 
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. 
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-
aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti 
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


