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

Laatimispäivä  
14.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Diter Oy 

Osoite 

Hallimestarinkatu 19, 20780, Kaarina 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

mail@diter.com, puh. 02 253 9800 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mika Karsikas 
Osoite 

Hallimestarinkatu 19, 20780, Kaarina 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

mail@diter.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Diter Fysion asiakasrekisterit 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yrityksessä suoritetaan mittauksia isokineettisellä voimanmittauslaitteella, jonka toiminta edellyttää 
mitattavan henkilön tietojen tallentamista järjestelmään mittaustulosten analyysin ja kehityksen 
seurannan suorittamiseksi. Mittavan henkilön suostumuksella tietoja voidaan käyttää myös yrityksen 
omissa kliinisissä tutkimuksissa tutkimusmateriaalina. 

 

Yrityksessä annetaan myös kuntoutukseen liittyviä fysikaalisia hoitoja elektroterapialaitteilla. Niihin 
liittyviä asiakastietoja käytetään asiakkaan kunnon seurantaan parempien hoitotulosten 
saavuttamiseksi mahdollisia jatkotoimia arvioitaessa tai suunniteltaessa.  

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Isokineettisten mittausten osalta rekisteriin tallennetaan asiakkaista seuraavat tiedot:  

- Nimi, syntymäaika, pituus ja paino 

- Isokineettisen mittauksen tulokset 

Fysikaalisten hoitojen osalta rekisteriin tallennetaan  

- Nimi ja osoite 

- Seloste hoitotoimenpiteistä / diagnoosi 

 

Tietoja säilytetään hoitosuhteen keston ajan. Pidempään tutkimusmateriaalina säilytettävistä tiedoista 
pseydonymisoidaan henkilön nimi ja syntymäajan päivämäärä ja kuukausi henkilöiden yksilöimisen 
ehkäisemiseksi.  

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Asiakkaiden tiedot kerätään heiltä itseltään mittausten tekemisen ja hoidon antamisen yhteydessä. 
Asiakkailta kysytään erikseen nimenomainen suostumus tietojen tallentamiseen ensimmäisen 
hoitokerran yhteydessä. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa. 

 

Asiakkaalla on Suomen lain ja Euroopan Unionin tietosuojaa käsittelevien säädösten nojalla oikeus: 

- saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä 

- saada tieto Diter Oy:llä olevista häntä koskevista tiedoista 

- pyytää omien tietojensa poistamista Diter Oy:n rekistereistä 

- rajoittaa tietojen käsittelyä puhtaan säilyttämisen lisäksi 

- oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään 

- vastustaa tietojensa käsittelyä liittyen tiedottamiseen ja tutkimuskäyttöön 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuta yrityksen oman henkilöstön ulkopuolelle.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Isokineettisiin mittauksiin ja fysikaalisiin hoitohin liittyvät paperista aineistoa säilytetään lukittuna 
yrityksen tiloissa. Paperisesta aineistosta on poistettu henkilöt yksilöivät tunnisteet.   

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot on tallennettu isokineettisen voimanmittauslaitteen tietokoneelle, jossa ne on suojattu 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietokoneelle tapahtuvia kirjautumisia ja luvattomia 
tunkeutumisyrityksiä valvotaan niistä kerättävien lokitietojen avulla. Voimanmittauslaitetta ei ole 
yhdistetty tietoliikenneverkkoon. 
 
Fysikaalisiin hoitoihin liittyvät asiakastiedot on tallennettu salattuna yrityksen tiedostopalvelimelle, 
jonne pääsy edellyttää oikeaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.  
 
Kaikki yrityksen tietojärjestelmissä tapahtuva asiakkaita/potilaita koskeva henkilötietojen käsittely ja 
niihin liittyvät päätökset tehdään manuaalisesti luonnollisesten henkilöiden toimesta eikä niissä 
nojauduta automaattipäätöksiä tai profilointia tekeviin ohjelmistoihin.     

 


