
 Tietosuoja- ja rekisteriseloste 

 Tietosuojalain (1050/2018), sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen rekisteriseloste ja 

 selvitys henkilötietojen käsittelystä.Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Tmi Mia Anttilan henkilötietojen käsittelystä. 

 Rekisterinpitäjä 

 Tmi Mia Anttila 

 Y-tunnus: 2911865-1 

 Reiherintie 7 A a 13, 00870 Helsinki 

 p. (+358) 40 647 1500 

 tmi.mia.anttila@outlook.com 

 Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot 

 Mia Anttila 

 p. (+358) 40 647 1500 

 sähköposti: tmi.mia.anttila@outlook.com 

 Henkilörekisterin nimi 

 Asiakasrekisteri 

 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietojen 

 käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito. Tmi Mia Anttila käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. 

 Lakisääteisiä velvoitteita ovat laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. 

 Säännönmukaiset tietolähteet 

 Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

 Käsiteltävät henkilötiedot 

 Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä 

 tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. 

 Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja: 

 -Nimi 

 -Yhteystiedot 

 -Henkilötunnus 



 Henkilötietojen luovuttaminen 

 Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa 

 esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta. 

 Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin 

 Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 Henkilötietojen suojaus 

 Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. 

 Yhteistyökumppaneiden tietosuojaselosteet 

 Timma: https://timma.fi/privacy 

 IZettle: https://www.izettle.com/fi/oikeudelliset/yksityisyyden-suoja 

 Visma: https://www.visma.com/privacy-statement/finland/ 

 Tietojen säilytysaika 

 Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja sopimussuhteen ajan. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin 

 kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi. 

 Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen 

 Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään 

 tietosuoja käytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset 

 pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä 

 etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen. 

 Rekisteröidyn oikeudet 

 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

 Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada 

 kopio henkilötiedoistaan. 

 Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja oikeus peruuttaa suostumus 

 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös 

 oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää 

 itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 



 a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; 

 b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä 

 käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai 

 c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

 Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 

 a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden; 

 b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen 

 sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 

 c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta 

 rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 d. Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin 

 suoramarkkinointitarkoitukseen, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän 

 edut rekisteröidyn edut. 

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 

 koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 Oikeus vastustaa 

 Henkilötietojen käyttöä markkinoinnissa ilman eri perusteluja. Vastustaa tietojen käyttöä tutkimuksissa tai tilastollisissa 

 tarkoituksissa henkilökohtaiseen liittyvällä perusteella. Oikeus vastustaa eli pyytää ettei tietoja käsiteltäisi lainkaan 

 henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perustelulla. 

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä 

 koskevaa lainsäädäntöä. 


