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Rekisterien nimet
Helykodit ryn asiakas-, jäsen- ja henkilöstörekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuutta ja asiakkaaksi hakeutumista varten, yhdistyksen jäsenyyden
hakemista varten sekä henkilöstöön työsuhteiden hoitamista varten.
Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.
Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja
samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden toiminnan suunnitteluun,
toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:







Henkilön perustiedot, kuten etu-, sukunimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Asiakkaaksi hakeutuvan tulo- ja omaisuustiedot sekä terveystiedot
Asiakkaana olevan henkilön hoivaan ja huolenpitoon liittyvät tiedot
Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria ja laskutustiedot
Asiakkaalta itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot
Työntekijän perustietojen lisäksi koulutus- ja palkanmaksun tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä hänen hakeutuessa asiakkaaksi tai työntekijäksi
tähän tarkoitukseen varatulla lomakkeella sekä liitteiltä jotka vaaditaan esim. ammatillisen
pätevyyden osoittava tutkintotodistus.
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Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietoja luovutetaan viranomaiselle lain edellyttämissä tilanteissa, asiakaslaskutuksen ja
henkilöstön palkkahallinnon vaatimassa laajuudessa yhteistyökumppanille joka vastaa ko.
toimenpiteistä Helykodit ryn laskuun.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä
rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin
tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään.
Tiedot on tallennettuna palvelimille jotka sijaitsevat Suomessa. Järjestelmä on suojattu
palomuurein ja liikenne niiden välisillä VPN tunneleilla. Palvelimiin ei pääse verkon ulkopuolelta.
Palvelimilla olevat tiedostot ja sähköpostit varmistetaan erilliselle tallennusvälineelle päivittäin.
Kaikissa tietokoneissa on etähallittava F-securen PSB tietoturvaohjelma.
Manuaalinen aineisto: lukituissa kaapeissa, lukituissa huoneissa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada
pääsy itseään koskeviin tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteella: Pirjo Lampsijärvi, Porttikuja 8, 00940 Helsinki tai helykoti.lampsijarvi@helyry.com

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin
eikä markkina- tai mielipidetutkimuksia varten.
Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio julkaistaan
verkkosivuillamme ja sen voi tarkistaa säännöllisesti sivustolla vierailtaessa.

