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Henkilötietojen käsittely rintaproteesipalvelussa 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys – Södra Finlands Cancerförening ry kerää, käsittelee ja käyttää 

asiakkaan henkilötietoja, joiden avulla hän on tunnistettavissa. 

Yhdistyksen asiakasrekisteriin kirjataan rintaproteesin sovitukseen ja välitykseen liittyvä 

asiakastieto. Rintaproteesit ovat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, joiden luovutus perustuu 

terveydenhuoltolakiin 1326/2010 (luku 3 § 29) ja apuvälineasetukseen 1363/2011. Laskutukseen ja 

maksatukseen liittyvien asiakastietojen säilytys perustuu kirjanpitolakiin.  Rekisterin tarkoituksena 

on yhdistyksen työn laadun varmentaminen ja asiakasturvallisuusnäkökohta. Yhteisesti asiakkaan 

kanssa sovittu dokumentoitu tieto, mahdollistaa tilanteeseen palaamisen myöhemmin 

jommankumman osapuolen aloitteesta. 

Rintaproteesin sovitukseen ja välityksen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, että asiakas 

tunnistetaan, jotta palveluntuottaja ja ostaja voivat hoitaa laskutuksen sekä kirjaamisen. 

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, toteutettu palvelu ja ajankohta. 

Tietoja saadaan ainoastaan henkilöiltä itseltään. Poikkeuksena rintaproteesin sovitus ja välitys -

palvelussa tarvittavat asiakas- ja viranomaistiedot, jotka ilmoittaa palvelusetelin / 

maksusitoumuksen tehnyt terveydenhuollon yksikkö. 

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta, eikä siirretä ulkopuolisille. 

Antamiasi tietoja ei täydennetä muista lähteistä, paitsi mahdollisesti osoitteenmuutostiedot, jotka 

päivitetään säännöllisesti velvoitteen mukaisesti Postin osoitetietojärjestelmästä. 

Yhdistyksessä käytetään asiakas- / jäsenohjelmaa. Ohjelmaan kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja 

salasanalla. Käsittelijät kirjautuvat aina ulos ohjelmasta, kun lopettavat henkilötietojen käsittelyn. 

Ohjelmaa käytetään vain laitteilta, joissa on palomuuri ja virustorjuntaohjelmisto sekä sen 

päivitykset ovat ajan tasalla. Jokaisella yhdistyksen työntekijällä on henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasana ohjelmaan. Henkilötietojen käsittely asiakasrekisterissä kuuluu heidän 

toimenkuvaansa. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Henkilötietojasi säilytetään Etelä-Suomen Syöpäyhdistys – Södra Finlands Cancerförening ry:n 

olemassaolon ajan. 

Asiakkaalla on oikeus 

• päästä omiin henkilötietoihin 

• tietojen oikaisemiseen 

• tietojen poistamiseen 

• henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen 

• henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen 

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
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Etelä-Suomen Syöpäyhdistys - Södra Finlands Cancerförening ry:n jäsenrekisteriin rekisteröidyllä 

on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.Tarkastuspyyntö on osoitettava 

omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla rekisterin yhteyshenkilölle.Vaihtoehtoisesti 

tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti yhdistyksen toimistolla. Tällöin tarkastuspyynnön 

tekijän on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-

asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 

Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700, sähköposti: 

tietosuoja(at)om.fi. 

 

Rekisterinpitäjä: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys – Södra Finlands Cancerförening ry 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Leea Inkinen, etunimi.sukunimi(at)essy.fi, 044 730 

3302, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lahden Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6, 15110 Lahti 

Tietosuojavastaava: Inge-Brit Barkholt, etunimi.sukunimi(at)essy.fi, 044 730 3301, Etelä-Suomen 

Syöpäyhdistys, Itämerenkatu 5 A, krs 6., 00180 Helsinki 
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