TIETOSUOJASELOSTE
‐yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10§
ja 24§ EU:n yleinen tietosuoja‐asetus 2016/679
Laadittu 26.3.2018
1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
PL 70 (Tulliportinkatu 3), 80101 Joensuu
puh. 013 244 200 (vaihde)

2. Rekisterin
vastuuhenkilö
3. Rekisterin
yhteyshenkilöt

Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen
Kosmetologien Oppihoitola, Erja Nykyri-Turunen, puh. 050-311 5810
Parturi-Kampaamo Oppitukka, Kirsi Kakkonen, puh. 050-596 2970
Oppihoitola Terveet jalat, Niina Martikainen, puh. 050-577 7826

4. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@riveria.fi
Tietosuojavastaava Aija Karvinen, puh. 050-311 5821,
tietosuojavastaava@riveria.fi

5. Rekisterin nimi

Kauneudenhoitoalan asiakasrekisteri

6. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus/
rekisterin käyttötarkoitus

Kauneusalalla asiakkaita pyydetään ennen hoitoa täyttämään
perustietokortti, jota tarvitaan ihon kunnon selvittämistä ja
hoitosuunnitelmaa varten. Erityisesti tiedot ovat tarpeellisia
terveysmuutosten ja varsinkin lääkityksen selvittämiseksi; joitakin
hoitoja ei voi antaa tiettyjä sairauksia sairastaville.
Jalkojenhoidossa asiakkaat haastatellaan ennen hoitoa, jossa selvitetään
yhteystiedot, sairaudet ja lääkitykset, harrastukset, työnkuva, ihon- ja
kynsien kunto, nivelten liikkuvuudet ja asennot. Haastattelun ja
tutkimusten perusteella teemme asiakkaalle jalkojenhoitosuunnitelman.

7. Rekisterin tietosisältö

Oppihoitola:
Nimi- ja yhteystiedot, ammatti/työ, syntymävuosi, ruokailutottumukset,
ruokavalio, liikuntatottumukset, auringonottotavat, UV-herkkyys,
tupakointi, elämäntilanne, allergia/ärsytykset, terveysmuutokset,
ihosairaudet, lääkitys. Yrityksen osalta yrityksen nimi ja y-tunnus.
Asiakkaalle tehdyt hoitotoimenpiteet.
Oppitukka:
Nimi- ja yhteystiedot, asiakkaalle tehdyt hoitotoimenpiteet ja käytetyt
värit, permanenttiaineet ja rullakoko.
Jalkahoitola:
nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, ammatti/työnkuva, syntymävuosi,
harrastukset, sairaudet ja lääkitykset, apuvälineet, jalkojenhoitotottumukset sekä hoitoon tulon syy.

8. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta ja tietojen luovutus perustuu
vapaaehtoisuuteen.

TIETOSUOJASELOSTE
‐yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10§
ja 24§ EU:n yleinen tietosuoja‐asetus 2016/679
Laadittu 26.3.2018
9. Tietojen luovutukset ja
siirrot

10. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

Jalkahoitolan mahdollisessa laskutusmyynnissä asiakkaan nimi,
laskutusosoite, henkilötunnus, laskun aihe ja summa siirtyvät
kassajärjestelmään ja sitä kautta automaattisesti Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän taloushallinnon asiakasrekisteriin.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle
A. Manuaalinen aineisto:
Asiakastietokortit säilytetään lukitussa kaapissa opettajan
työtilassa/kassatilassa, johon on pääsy vain opettajalla. Asiakastietoja
käsittelevät vain kauneudenhoitoalan opiskelijat, jotka tekevät
hoitotoimenpiteitä sekä ohjaavat opettajat.
Asiakastiedot hävitetään kolmen vuoden välein, jos asiakas ei ole
asioinut säännöllisesti hoitolassa. Vakioasiakkaiden tiedot tarkastetaan
ja päivitetään asioinnin yhteydessä.
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja
käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Kauneudenhoitoalan ja kampaamon ajanvarausjärjestelmä,
Digitalbooker.
Henkilötiedot säilyvät järjestelmässä 3 vuotta.
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa
noudatetaan Riverian tietoturvakäytäntöjä ja –ohjeita. Tietotekniset
laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Teknisesti
tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu ja
varmuuskopioitu.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen
15-22 mukaan:
-tietojen tarkastusoikeus
-tietojen korjaaminen ja poistaminen
-tietojen käsittelyn rajoittaminen
-tietojen siirto-oikeus
-vastustamisoikeus
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava. Yhteystiedot selosteen alussa.

