REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.1.2015

Nimi

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy
Osoite

Malmin kauppatie 8 b 00700 Helsinki
Tapiontori 1 02100 Espoo
Tullikatu 6 33100 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 4141 000, tuki@vastaamo.fi
Nimi
2
Tapio
Yhteyshenki- Ville
Osoite
lö rekisteriä Malmin kauppatie 8 b 00700 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
ville.tapio@vastaamo.fi 044 4141101

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Psykoterapiakeskus Vastaamon sidosryhmärekisteri
Rekisteritietoja käytetään Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n ja mielenterveyspalveluita järjestävien
ja tuottavien ammattihenkilöiden välisten suhteiden hallintaan ja kehittämiseen, palveluista
tiedottamiseen sekä toimialaan liittyvin tutkimusten tekemiseen.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi sekä tarkistaa,
mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
ja allekirjoitettuna osoitteeseen Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, Malmin kauppatie 8 b, 00700
Helsinki.

5
Rekisterin
tietosisältö

• Työnantaja, tehtävä, asema, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten tilatut palvelut ja tehdyt sopimukset
• Tutkimuksiin liittyvät tiedot kuten kyselyihin annetut vastaukset
• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• Laskutustapatieto sekä muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä. Henkilötietoja voidaan
täydentää ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä ja
suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista, kaupallisista
ja yksityisistä rekistereistä.
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7
Tietoja voidaan luovuttaa vain voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa tarvittaessa sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville
yhteisöille, joiden kanssa on kirjallisesti sovittu Suomen tietosuojan tason noudattamisesta
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteriin ei liity manuaalisia aineistoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät
käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

