DATASKYDDSBESKRIVNING
Uppdaterad 17.01.2020

1

Registrets namn / beskrivning

Marias Hälsonycklars kundregister

2

Personuppgiftsansvarig organisation

Marias Hälsonycklar
Maria Wester
Fo-nummer: 2841928-4
Kaitsorvägen 5B
66710 Kaitsor

3

Ansvarsperson inom organisationen

Ansvarsperson: Maria Wester ägare/homeopat
Kontaktuppgifter: 040 910 4882/maria.wester@netikka.fi

4

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Kontaktuppgifter för att kunna kontakta kunderna, och behandlingsåtgärder för att kunna
fortsätta behandlingen.

5

Rättsliga grunder för behandlingen

Kontaktuppgifterna behövs för att vara i kontakt med kunderna. Behandlingsåtgärderna bör
sparas inför återkommande besök för att ge en fullkomlig behandling.

6

Personuppgifter som behandlas

Namn, e-post och tfn och behandlingsmetod

7

Källor för insamlandet av personuppgifter

Kontaktuppgifterna ger kunden när de bokar tid för behandling till mottagningen, sjukdomar och
besvär berättar kunden själv vid besöket.

8

Överlåtande och mottagare av personuppgifter

Kunder ger själva sina uppgifter och mottagare är Maria Wester vid Marias Hälsonycklar Ab

9

Överföring utanför EU- eller ETA-området

Nej

Innehållet i denna beskrivning baserar sig på Dataskyddslagen i Finland (RP 9/2018) och den allmänna
dataskyddsförordningen i EU (EU 2016/679).

10 Personuppgifternas lagringsperiod
Kunduppgifter med kontaktuppgifter och gällande sjukdomar och besvär med
behandlingsåtgärder finns sparade i det låsta arkivskåpet tills de raderas om kunden så önskar.

11 Registrerades rätt till tillgång och insyn
Kunden har rätt att se sina uppgifter.

12 Registrerades rätt till korrigering
Kunden har rätt att korrigera sina uppgifter.

13 Registrerades rätt till radering
Kunden har rätt att be att de arkiverade uppgifterna om behandlingsåtgärderna förstörs.

14 Registrerades rätt till begränsning av behandling
Kunden har rätt att säga till om vad som får noteras. Kunderna kan kontakta via e-post
maria.wester@netikka.fi

15 Registrerades rätt till dataportabilitet
Varje klient har rätt att se sina papper och vad som noterats där.

16 Registrerades rätt att göra invändningar mot behandling
Kunden har rätt att göra invändningar.

17 Automatisk beslutsfattning / profilering
18 Skyddsprinciper för personuppgifterna och registret
Kontaktuppgifterna finns bakom lösenord och kundjournalerna finns inlåsta i arkivskåp dit endast
Maria Wester har tillgång.

19 Dataskyddsombud
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:

Innehållet i denna beskrivning baserar sig på Dataskyddslagen i Finland (RP 9/2018) och den allmänna
dataskyddsförordningen i EU (EU 2016/679).

Tämän selosteen sisältö perustuu Suomen tietosuojalakiin (HE 9/2018) sekä yleiseen eurooppalaiseen tietosuojaasetukseen (EU 2016/679).

