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Rekisterinpitäjä ja
rekisterin
yhteyshenkilö

Lääkäriasema Cantti Oy
Ajurinkatu 16
70110 Kuopio
Y-tunnus: 1611594-5
Vastuuhenkilö
Vastaava lääkäri Maija-Riitta Ordén
Lääkäriasema Cantti Oy
Ajurinkatu 16
70110 Kuopio
p. 017 68 68 609

Tietosuojavastaava

Tiina Martikainen
Lääkäriasema Cantti Oy
p. 017 68 68 609

Rekisterin nimi

Lääkäriasema Cantti Oy: n yritysrekisteri

Rekisterin
käyttötarkoitus

•
•
•
•

asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
asiakassuhteen analysointi, ryhmittely, raportointi sekä muut
kokonaisasiakkuuden ja Lääkäriasema Cantti Oy: n
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen,
kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely

Lääkäriasema Cantti Oy: n yritysrekisteri muodostuu sähköisistä ja
manuaalisista yrityskertomustiedoista, jotka on suojattu
tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.
Rekisterin tietosisältö

•
•
•
•
•
•
•
•

Säännönmukaiset
tietolähteet

•
•
•

yrityksen viralliset tiedot
yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, ammattinimike ja
asema yrityksessä, sekä yhteystiedot yrityksessä
postituslistat
palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja
kehittämiseen sekä markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja
muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta
olennaisia tietoja
laskutusrekisteri
vakuutusyhtiötiedot, työpaikkaan mahdollisesti liittyvät
terveydelliset vaarat
merkinnän tekijän tai lukijan tiedot
yritys ja yrityksen yhteyshenkilö
Lääkäriasema Cantti Oy, ja muut palveluntuottajat, kuten
hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit
muut asianmukaiset lähteet
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Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilö- ja yritystietoja ei luovuteta Lääkäriasema Cantti Oy: n tai sen
lukuun toimivien, palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja
ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin
sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Tietojen siirto Eu: n tai
ETA: n ulkopuolelle

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU: n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin
suojaamisen
periaatteet

Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai
ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia. Kullekin käyttäjälle
annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta
mahdollisimman suppea käyttöoikeus.
Mahdollinen paperinen aineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa
tilassa.

Tarkastusoikeus

Yritystietoihin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä
koskevat rekisteritiedot (Henkilötietolaki 523/1999, 26§).
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tarkoitusta varten laaditulla
lomakkeella, jonka saa Lääkäriasema Cantti Oy:n vastaanotosta.
Tarkastusoikeus toteutetaan joko henkilökohtaisesti käynnin
yhteydessä tai toimittamalla sairauskertomuskopiot potilaalle.
Potilaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki
29§).

Kielto-oikeus

Henkilö voi antaa Lääkäriasema Cantti Oy: lle sähköisen viestinnän
tietosuojalain (516/2004) mukaisia sähköistä suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia sekä peruuttaa antamansa suostumuksen
milloin tahansa.

