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TIETOSUOJASELOSTE (HIERONTA) 
(päivitetty 22.5.2022) 

REKISTERINPITÄJÄ 
T:mi Maikku Alho (Y-2003556-9) 
Vitstenintie 34 
21600 Parainen 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 
Maire Alho 0500 486631 
info@pilatesmaikkualho.fi 

ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan kanssa tehtävän hoitosopimuksen täytäntöön 
panemiseksi, toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. 

TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE 
Asiakkaan tietoja kerätään mahdollisimman tarkoituksenmukaisen hoitotyön tueksi ja tietoja 
käsitellään asiakkaan suostumuksella. 

MILLAISIA HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN ELI MIKÄ ON REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ? 
Hoitosopimusta varten tiedot kerätään paperisella henkilötietolomakkeella, josta löytyy asi-
akkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti, harrastukset ja lisäksi asiakkaan anta-
mat hoidon kannalta tarpeelliset terveydentilaa koskevat tiedot, mahdolliset luvat ja suostumuk-
set ja itse hoitotapahtumaa koskevat tiedot. 

MISTÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN? 
Asiakkaalta itseltään. Yrityksen verkkosivulla ei enää ole käytössä evästeitä (Google Analytics 
-analytiikkatyökalu). 

MITEN KERÄTTYJÄ HENKILÖTIETOJA SUOJATAAN? 
Hoitosuhteen asiakastiedot tallennetaan ei-sähköisenä asiakaskortistona. Asiakaskortisto säi-
lytetään lukollisessa tilassa. 

KUINKA KAUAN KERÄTTYJÄ TIETOJA SÄILYTETÄÄN? 
Kerättyjä tietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen 
tarkoitusten toteuttamiseksi sekä pakottavan lainsäädännön, kuten terveydenhuollon ammatti-
henkilöitä koskevien lakien ja asetusten sekä kirjapitolain noudattamiseksi.  

© Somatic Pilates Maikku Alho  Tennbyntie 29, Parainen | GSM: 0500486631 info@pilatesmaikkualho.fi

https://fb.me/pilatesmaikkualho
mailto:info@pilatesmaikkualho.fi
mailto:info@pilatesmaikkualho.fi


fb.me/pilatesmaikkualho   / 2 2

KENELLÄ ON OIKEUS KÄSITELLÄ KERÄTTYJÄ TIETOJA? ENTÄ LUOVETAANKO TIETOJA 
ETEENPÄIN? 
Kerättyjä tietoja käsittelee ainoastaan Maire Alho sekä kirjanpitolainsäädännöllisissä asioissa 
nimetty kirjanpitäjä. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa siinä tapauksessa, että lain-
säädäntö velvoittaa näin tekemään. 

MITEN KERÄTTYIHIN TIETOHIN VOI VAIKUTTAA? 
Asiakas voi kieltää kerättyjen tietojen käsittelyn (vastustamisoikeus). Asiakas voi myös pyytää 
pääsyä omiin kerättyihin tietoihin tai saada vahvistuksen siitä, että kerättyjä tietoja ei ole (tarkistu-
soikeus). Tällöin asiakkaan tulee lähettää kirjallinen tarkistuspyyntö rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle. 

Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada kerätyt henkilötiedot sähköisessä muodossa, jotta ne voi ha-
lutessaan siirtää toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen). Oikeus ei 
kuitenkaan kata sellaisia tietoja, jotka rekisterinpitäjä on itse luonut rekisteröidyn toimittamien 
tietojen pohjalta (esim. terveyttä koskevat arviot) tai jotka on koostettu rekisteröidyn tarkkailusta 
muodostuneiden tietojen analysoinnista (kuten profilointi). 

Asiakkaalla on oikeus kerättyjen tietojen oikaisemiseen (oikeus tietojen oikaisemiseen) eli 
virheellisten, puutteellisten ja/tai epätarkkojen tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen. Kerätty-
jen tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa (oikeus käsittelyn rajoittamiseen) tietyissä tapauksissa, 
kunnes tietojen oikeus on tarkistettu. 

Asiakkaalla on oikeus myös pyytää omien kerättyjen tietojen poistamista (oikeus tulla unohde-
tuksi), kunhan se käyttötarkoitus, joita varten tiedot kerättiin ei ole kesken, esimerkiksi 
hoitosopimus on jo saatettu päätökseen. 

KUKA VASTAA MAHDOLLISIIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TIETOSUOJAA? 
Maire Alho vastaa tietosuojaa koskeviin kysymyksiin. 

© Somatic Pilates Maikku Alho  Tennbyntie 29, Parainen | GSM: 0500486631 info@pilatesmaikkualho.fi

mailto:info@pilatesmaikkualho.fi
https://fb.me/pilatesmaikkualho

