Lopen Kuntoutus Ky:n tetosuojakäytäntö
Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tettsstjaaasetsksen (2016/679) mskaisest rekisterriiylle
ttimitetaaat teitt.
Rekisterinpitäjän yhteysteitt
Rekisterinpitäjä tn: Ltpen Ksnttstss ky
Yatsnnss 0503450a9
Leppäksja 3 12700 Ltppi
www.ltpenfysikaalinenhtittlaitts.net
Tiettsstjaaastaaaan yhteysteitt:
Veikkt Kaartnen
aeikkt.kaartnen@mbnet.f
1. Henkilötetojen käsitelyn tarkoitus ja käsitelyn peruste sekä vastaanotoryhmät
Henkilrtettja käsitelyn persste ja tarktitss tn pttlaan asemasta ja tikesksista annetsn lain
(1992/785) mskaisen pttlasa ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Pttlasrekisteriin ksslsaat mm.
pttlaan nimis henkilrtsnnsss ktttstites msst yhteysteitt sekä kaikki htiitn järjestämisessä ja
tttestamisessa käytetäaiäs laaiitsja tai saapsneita asiakirjtja taikka teknisiä tallenteitas jttka
sisältäaät asiakkaan teraeyientlaa ktskeaia tai msita henkilrkthtaisia tettja. äin kerätyjä
tettja käytetään teraeyienhstlltn palaelsiien tsttamiseen.
Asiakkaan yhteystettja atiiaan käytää myrs palaelsiien markkintintin. Kslstajaaasiakkaan
tapasksessa sähkrinen sstramarkkintint eiellytää erillistä sststsmssta.
Rekisterinpitäjä ati käytää pttlastettjen käsitelyssä alihankkijtitas ksten sähkrisiä
pttlastettjärjestelmiä tsttaaia yrityksiä. Tällrin alihankkijan kanssa laaiitaan EU:n tettsstjaa
asetsksen 28 artklan ja pttlasasiakirjaaasetsksen (298/2009) 5 §:n eiellytämä stpimss
henkilrtettjen käsitelystä.
Pttlasteitt taat lakisääteisen salassapittaelatllisssien piirissä (Pttlaslaki 13 §s 14 § ja riktslain
38 lsasn 1 ja 2 §). Pttlastettja ei siten lstasteta slktpstlisille ilman lakiin persstsaaa syytä tai
asiakkaan nimentmaista ja erikseen saatsa sststsmssta.
Säännrnmskaisest pttlasa asiakas ym. henkilrtettja lstastetaan eiellä mainitsjen perssteiien
täytyessä sesraaaille tahtille: Kantaaarkistttn
Msst asiakkaasta kerätäaät teitt ksin pttlasteitt ja niiien käytrtarktitss:
2. Henkilötetojen säilytysaika
Pttlastettja säilytetään niin pitkään ksin laki pttlaan asemasta ja tikesksista sekä sen perssteella
annets pttlasasiakirjaaasetss (298/2009) eiellytää. Pääsääntrisest pttlastettja säilytetään
asetsksen mskaisest 12 astta pttlaan kstlemastas tai mikäli kstlemasta ei tle tettas 120 astta
pttlaan syntymästä.
3. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterritynä sinslla tn tettsstjaaasetsksen mskainen tikess pyytää sinssta kerätyjä tettja
nähtäaille sekä tikess pyytää kyseisten tettjen tikaisemistas ptistamista tai pyytää käsitelyn
rajtitamista sekä aastsstaa tettjen käsitelyä. Mikäli kyseessä tn sähkrisest tsttets tett jtnka
käsitely ei perssts lakiins tn sinslle myrs tikess saaia sinssta kerätyt teitt siirretyksi sähkrisest
järjestelmästä ttiseen.
Siltä tsin ksin tettjen säilytys persstss lakiins ei rekisterriiyllä tle tikesta aaata pttlastettja
ptistetaaaksi. Rekisterriiyllä ei tle myrskään tikesta kieltäytyä antamasta pttlaslain
eiellytämiä henkilrtettja.
4. Oikeus peruutaa suostumus
Pttlastettjen käsitely ei perssts rekisterriiyn sststsmskseens aaan lakiin. Mikäli (msiien ksin
lakisääteisten pttlasa) tettjen käsitely persstss sststsmskseens tn sinslla rekisterritynä tikess
persstaa tällainen sststsmss milltin tahansa. Sststsmsksen persstaminen ei aielä ksitenkaan
ltpeta tettjen käsitelyäs mikäli tettjen käsitelylle tn mss tettsstjaaasetsksessa tai
lainsääiännrssä tarktitets persste.
5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisterritynä sinslla tn tikess tehiä tettjesi käsitelystä aalitss aalatntaairantmaiselle.
Ttimiaaltainen aalatntaairantmainen Sstmessa tn tettsstjaaaltsstetsn ttimistt
www.tettsstja.f
6. Henkilötetojen antaminen on palvelun suoritamisen lakisääteinen edellytys
Henkilrtettjen (nimis yhteysteitts kttpaikka jne.) antaminen tn teraeyienhstlltn palaelsiien
antamisen eiellytys ja persstss pttlaan asemasta ja tikesksista annetssn lakiin. Pttlaana et ati
kieltäytyä antamasta htiitn antamisen kannalta tarpeellisia henkilrtettja. Mikäli pttlastettja
tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kantaaarkistttns inftrmtiiaan siitä erikseen.
7. Automaatnen päätöksenteko tai profloint
Rekisterinpitäjän hallinntimien henkilrtettjen käsitelyyn ei liity asttmaatsta päätrksentekta tai
prtfltinta.
8. Tietojen käytötarkoituksen muutoksesta on ilmoitetava asiakkaalle
Jts rekisterinpitäjä aiktt käsitellä henkilrtettja eielleen msshsn tarktitskseen ksin siihens jthtn
henkilrteitt alsn perin kerätins tn rekisterinpitäjän tettsstjaaasetsksen mskaisest ilmtitetaaa
rekisterriiylle ennen kyseistä jatktkäsitelyä tästä msssta tarktitsksesta ja annetaaa kaikki
asiaanksslsaat lisäteitt tettsstjaaasetsksen mskaisest.
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