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TMI PETTERI KYTÖLÄ TIETOSUOJASELOSTE

Tmi Petteri Kytöle noudattaa terveydenuuollon toimialan keytentöe, jossa kiinniteteen erityiste 
uuomiota uenkilötetojen uuolelliseen ja tetoturvalliseen kesittelyyn. 

Rekisterinpitäjä ja siitä vastaava henkilö

Tmi Petteri Kytöle, y-tunnus 1495633-7.

Yuteystedot: Petteri Kytöle, petteri.osteopaatiuotmail.oom tai puu. 040 503 9533

Rekisterin nimi ja siihen tallennetut teedt

Pdtlastetdrekisteri

Potlastetorekisteri siseltee asiakkaan uenkilötedot (nimi, uenkilötunnus, yuteystedot seke 
osteopaatseen uoitoon liittyvet tutkimus- ja uoitotedot), jotka rekisteröideen seuköiseen 
potlastetojerjestelmeen. 

Tietoja keyteteen potlaan uoidon jerjestemiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan 
seke yuteydenpitoon asiakkaan kanssa.

Rekisterin tetdlähteet 

Potlastetorekisterin tedot kereteen asiakkaalta itselteen uoidon aikana teudyn uaastattelun ja 
tutkimuksen aikana seke maudollisten muiden keskustelujen (kasvotusten tai puuelimitse) aikana. 
Myös asiakkaan mukanaan tuomat dokumentt tai muut tedot kirjataan osaksi 
asiakastetorekisterie.

Rekisterien tetdjen ludvutus ja sudjaus 

Kaikki potlastetorekisteriin tallennetut uenkilötedot ovat salassa pidettevie ja niite luovutetaan 
vain asiakkaan omalla suostumuksella/uenen laillisen edustajansa suostumuksella tai lakiin 
perustuen. Rekisterin piteje kesittelee rekisterin tetoja vain uoitosuuteeseen liittyvine siine 
laajuudessa kuin työteutevet site edellyttevet tai siine laajuudessa, jouon asiakas on antanut 
suostumuksensa. Kaikki seuköisesse muodossa olevat uenkilötedot on suojattu ulkopuoliselta 
keytölte. 
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Rekisteröieyn tarkastusdikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseeen koskevat rekisteritedot. Tarkastusoikeus on ainoastaan 
asiakkaalla itselleen, asiakkaan uoluoojalla tai edunvalvojalla.

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksette. Tarkastusoikeus voidaan evete ainoastaan 
poikkeustapauksessa ja siite annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Jos tarkastusoikeus eveteen, 
asiakas voi keentye tetosuojavaltuutetun puoleen.

Tarkastusdikeueen tdteutus ja teedn kdrjaaminen/pdistaminen 

Tarkastuspyyntö teudeen uenkilökoutaisen keynnin yuteydesse tai omaketsest allekirjoitetulla tai 
muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin 
pitejelle, osteopaat/iysioterapeut Petteri Kytölelle, ja tarkastaminen toteutetaan erikseen 
sovittuna aikana. Rekisterin tetojen tarkastaminen tapautuu yudesse osteopaatn/iysioterapeutn 
kanssa. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja neude itseeen koskevat tedot ja pyynnöste saada ne 
kopiona. Rekisterinpitejille on velvollisuus oikaista, poistaa tai teydentee rekisterisse oleva, 
kesittelyn tarkoituksen kannalta virueellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanuentunut 
uenkilöteto. Mikeli tedon korjausvaatmusta ei uyveksyte, annetaan asiakkaalle kirjallinen 
selvitys.

Rekisteritetdjen säilytäminen 

Asiakastetorekisteriin kirjattuja uenkilötetoja seilyteteen laissa meeritelty aika (Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus potlasasiakirjoista). 


