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REKISTERIN NIMI 
Mielenhuolto Interventions Oy:n henkilötietorekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Mielenhuolto Interventions Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 
2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.  
 
Henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: 

1) Yhteydenottopyyntöjen käsittely 
2) Olemassa olevien asiakkuuksien hoitaminen 
3) Uusasiakashankinta 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Henkilötiedoista merkitään rekisteriin vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta välttämätön tieto.  Jos 
samasta henkilöstä on kerätty tietoa useamman käyttötarkoituksen mukaan, yhdistetään nämä tiedot 
rekisterissä. Muutoin tieto säilytetään käyttötarkoituksen mukaan eriteltynä. 
 
Kerätyt tiedot kunkin käyttötarkoituksen mukaan: 

1) Yhteydenottopyyntöjen käsittely: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja viestin sisältö 
2) Olemassa olevien asiakkuuksien hoitaminen:  

a. Yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti), yrityksen 
perustiedot (toimiala, osoite, laskutustiedot), tiedot tarjotuista palveluista 

b. Yksityshenkilöasiakkaan yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti) sekä tiedot tarjotuista 
palveluista 

3) Uusasiakashankinta: 
a. Yritysasiakkaan hyvinvointipalveluiden ostosta vastaavan yhteystiedot (nimi, puhelin, 

sähköposti), yrityksen perustiedot (toimiala, osoite), tiedot tarjotuista palveluista 
b. Yksityshenkilöasiakkaan yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti) sekä tiedot tarjotuista 

palveluista 
 

TIETOJEN SÄILYTYS JA POISTAMINEN REKISTERISTÄ 
Henkilötietoja säilytetään vain sen aikaa kuin niiden säilyttäminen on välttämätöntä käyttötarkoituksen 
täyttämiseksi ja tämän jälkeen tiedot poistetaan. 
 
Säilytys käyttötarkoituksen mukaan: 

1) Yhteydenottopyyntöjen käsittely: Tiedot poistetaan, kun yhteydenotto on käsitelty. Jos yhteydenotto 
johtaa asiakkuuteen, säilytetään tietoja asiakkuuden keston ajan.  

2) Olemassa olevien asiakkuuksien hoitaminen: Tiedot säilytetään asiakkuuden keston ajan. 



 

3) Uusasiakashankinta: Tietoja säilytetään kontaktin luomisen ajan. Jos kontakti johtaa asiakkuuteen, 
säilytetään tietoja asiakkuuden keston ajan.  

 
Mikäli rekisteröity haluaa kieltää tietojensa säilytyksen, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 
 

TIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTUS 
Henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn käytetään ulkopuolisten palveluntarjoajien 
palveluita. Palveluntarjoajien osalta tarkistetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten noudattaminen. 
Tiedonkäsittelypalveluita tarjoavien tahojen lisäksi henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle 
muutoin kuin asiakkaan pyynnöstä. 
 
Mikäli rekisteröity haluaa kieltää tietojensa käsittelyn tai luovuttamisen, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 
 

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 
 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai 
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa.  
 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Organisaation sisällä asiakkaan tietojen käyttöoikeudet on rajattu kyseisen asiakkaan 
palveluista vastaaviin henkilöihin ja rekisterin hallinnoijaan. Ulkopuolisilta tietoa käsitteleviltä 
palveluntarjoajilta edellytetään EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämistä. Mahdollisista 
tietoturvahäiriöistä ilmoitetaan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämille tahoille sekä rekisteröidyille 
asetuksen edellyttämissä aikarajoissa. 
 
 
 

 


