
  TIETOSUOJASELOSTE 
    Tietosuoja- ja rekisteriseloste

         Euroopan parlamen,n ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679
         sekä henkilö,etolain 523/1999 mukainen ,etosuojaseloste ,etojen
         käsiBelytoimista yrityksessä Tmi Musiikkiterapia Triangel.  
         LaadiBu 9.12.2021 
         PäiviteBy 1.11.2022

         1. REKISTERIN PITÄJÄ

         Tmi Musiikkiterapia Triangel 
         Yhteys,edot: 
         Valmukatu 10 C 11 
         04420 Järvenpää  
         puh 050 4333644
         Yhteys,edot rekisteriä koskevissa asioissa: 
         Mikael Hassinen    
         Tmi Musiikkiterapia Triangel 
         Valmukatu 10 C 11
         04420 Järvenpää 
         puh 050 4333644 
         mikael.hassinen@gmail.com                                         

         2. REKISTERÖIDYT

         Tmi Musiikkiterapia Triangelin asiakkaat

         3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN

         KÄYTTÖTARKOITUS SEKÄ REKISTERIN PITÄMISEN

         PERUSTE

         Asiakkaan kuntoutuksen järjestäminen ja toteuBaminen sekä
         terapiapalvelujen laskutus. Henkilö,etoja käsitellään asiakkaan
         yksiseliBeises, antamalla suostumuksella, lakiin perustuen tai 
         asiakassuhteeseen liiByen.

        4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

          Asiakkaan perus,edot
       - nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteys,edot
       - alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun laillisen
         edustajan nimi ja yhteys,edot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle
         määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteys,edot
       - asiakkaan ilmoiBaman lähiomaisen nimi, mahdollinen
         sukulaisuussuhde ja yhteys,edot
                         
        Terapiapäätökset, maksusitoumukset, laskutus,edot



       5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyBämistä koskevat 
pyynnöt tulee tehdä osoiBeeseen: 
Tmi Musiikkiterapia Triangel 
Valmukatu 10 C 11 
04420 Järvenpää

TARKASTUSOIKEUS

 Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilö,edot.

 OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
 
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai

          puuBeelliset ,edot.

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilö,etojen käsiBelyä, mikäli kokee, eBä 
henkilö,etoja on käsitelty lainvastaises,.

          SUORAMARKKINOINTIKIELTO

          Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ,etojen käyBäminen
          suoramarkkinoin,in.

          POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ,etojen poistamista, jos ,etojen käsiBely 
ei ole tarpeen. KäsiBelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko 
poistamme ,edot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi ,etoja ei voida 
poistaa.
 On huomioitava, eBä rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu  
oikeus olla poistamaBa pyydeByä ,etoa. Rekisterinpitäjällä on
 velvollisuus säilyBää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)  
määritellyn ajan (10 vuoBa) mukaises,. Tämän vuoksi kirjanpitoon 
liiByvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

        SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos rekisteröityä koskeva henkilö,etojen käsiBely perustuu ainoastaan 
suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuBaa 
suostumuksen.



REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaa,a, eBä rajoitamme kiistanalaisten ,etojen 
käsiBelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

        Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ,etosuojavaltuutetulle kantelu, jos
hän kokee, eBä rikomme henkilö,etoja käsitellessämme voimassa olevaa 
,etosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteys,edot: 
www.,etosuoja.fi/fi/index/yhteys,edot.html

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaalta itseltään saadut ,edot heidän täyBämistään 
rekisteri,etolomakkeista tai heidän puhelimitse tai suullises, 
antamanaan.
Asiakkaan tai huoltajan suostumuksella asiakkaan omaisilta, hoitavilta 
yksiköiltä ja muilta kuntoutukseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta 
sekä Kelalta saatavat ,edot.
Kuntoutuksen yhteydessä muodostuneet ,edot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilö,edot ovat salassa pideBäviä ja henkilökunnalla on 
salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen, 
suostumuksellanne tai huoltajien kanssa tehdyllä sopimuksella. 
Rekisteri,etoja luovuteBaessa noudatetaan henkilö,etolakia ja ,etosuoja-
asetusta.
Tietoja ei luovuteta markkinoin,tarkoituksiin Tmi Musiikkiterapia 
Triangelin ulkopuolelle.

        

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä käsiBelee henkilö,etoja vain hoitosuhteeseen liiByvinä. 
Voimme myös ulkoistaa henkilö,etojen käsiBelyn osiBain kolmannelle 
osapuolelle (esim. IT-tuki), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, eBä 
henkilö,etoja käsitellään voimassa olevan ,etosuojalainsäädännön 
mukaises, ja muutoin asianmukaises,.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA OIKEELLISUUS

Noudatamme henkilö,etojen säilyBämisessä lakisääteisiä velvoiBeita, 
huomioiden muun muassa kirjanpitolainsäädännön. Tietojen säilytysaika 
määräytyy käyBötarkoituksen sekä olemassa olevan lainsäädännön 
mukaises,.
Musiikkiterapiapalveluun liiByvä aineisto säilytetään koko asiakassuhteen 
ajan. Sopimussuhteen pääByessä säilytysaika jatkuu Tmi Musiikkiterapia 
Triangelin ja Kelan välisen Kelan avoterapiapalveluiden tuoBamista 
koskevan sopimuksen voimassaolon ajan, joBa Kela voi halutessaan 



käyBää auditoimisoikeuBaan niihin. Tämän jälkeen henkilö,edot 
poistetaan.

       Laskutusaineisto säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaan kuusi
       vuoBa sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana ,likausi pääByy.

Haluamme pitää ,etokantamme ajan tasalla ja päivitämme vuosiBain 
asiakkaan yhteys,edot. VoiBe myös itse oBaa meihin tarviBaessa aiemmin 
yhteyBä ,etojenne muuBuessa. VastaaBe antamienne ,etojen 
oikeellisuudesta.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilö,etojen käsiBelyn ,etoturvallisuus ja luoBamuksellisuus 
varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein 
Tmi Musiikkiterapia Triangelin ,etoturvaperiaaBeiden mukaises,. 
Henkilö,edot on suojaBu asiaBomalta pääsyltä sekä laiBomas, ja 
vahingossa tapahtuvalta ,etojenkäsiBelyltä. Tietoja käsiBelee vain 
henkilö,etojen käsiBelyyn oikeuteBu henkilö. 

12.AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä ,etoja automaaaseen päätöksentekoon tai profiloin,in.
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