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     TIETOSUOJAILMOITUS REKISTERÖIDYLLE  
 

1. Rekisterinpitäjä Hyvinvointiohjaajat Harmonia Oy  

(yritys- ja yhteisötunnus 2096006-8),  

käyntiosoite Malminraitti 17 C 2 krs, 00700 Helsinki  

 

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Tapio Jantunen 
tapio.jantunen@toivontilat.fi. 

puh. 050 463 6660 

 

3. Rekisterin nimi Neurosonic-matalataajuushoidon tutkimusrekisteri 

 

4. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

Neurosonic-matalataajuushoitojen vaikuttavuus tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin 

rentoutushoitokäyntien aikana ja myös asiakkaiden tai muiden 

palvelua käyttävien käyttäessä laitteistoa kotona / yrityksessä. 

 
5. Rekisterin pitämisen 

peruste 

Perusteena on Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a-kohta ja 

 9 artiklan 2a-kohta. 

 

6. Kerättävät 

henkilötiedot 

Rekisterin tietosisältö koostuu olotila-analyysista, johon 

tutkimukseen osallistuvat henkilöt (=palvelun käyttäjät, 

asiakkaat, rekisteröidyt) kirjaavat arviot omasta fyysisestä ja 

psyykkisestä olotilastaan ennen Neurosonic-

matalataajuushoitoa ja sen jälkeen. Kysymykset kerätään 

sähköiselle lomakkeelle: kysymykset kohdistuvat hyvinvointiin, 
eivät terveydentilaan. 

 

Mikäli joku tutkimukseen osallistuva henkilö nimenomaisesti 

haluaa saada erikseen oman yksilöllisen tuloksensa, se 

lähetetään hänelle sähköpostitse. 

 

Rekisterissä on seuraavat henkilötiedot: 

- Henkilön nimi 

- Henkilön sähköpostiosoite 

- Arvio omasta olotilasta ennen ja jälkeen 
matalataajuushoidon.  

 

7. Tietolähteet Henkilö itse antaa kaikki tiedot. 

 

8. Kenelle tietoja 

luovutetaan? 

9.  

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

10. Tietojen siirto EU/ETA-

alueen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei siirretä. 

11. Henkilötietojen 

suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja kerättäessä, käsiteltäessä, tallennettaessa ja 

poistettassa noudatetaan hyviä tietoturvakäytänteitä ja 
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luotettavia alihankkijoita, joiden kanssa laaditaan niiden sitovat 

sopimukset. 

 

Tietojen suojataan näin:  
- Tiedot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. 

- Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin. 

- Tiedot on varmennettu ja suojattu asianmukaisesti. 

 

12. Tietojen poistaminen Tietoa kerätään vuoden 2022 loppuun. Tieto säilytetään 

henkilötietona 3 kuukautta, jonka jälkeen tieto anonymisoidaan 

tutkimusta varten maaliskuun 2023 lopussa. 

 

Mikäli henkilö on halunnut, että hänen antamansa tiedot 

säilytetään asiakassuhteen jatkamisen vuoksi, tietoja säilytetään 
asiakassuhteen jatkumisen ajan. 

 
13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyt voivat muuttaa kartoituksessa kerättyjä heitä 

koskevia tietoja ja myös peruuttaa tiedon keräämisen kesken 

kartoitusprosessin. 

 

Rekistöidyillä henkilöillä on Tietosuoja-asetuksen mukaisesti 

oikeuksia omiin henkilötietoihinsa: 

- Tietojen tarkastusoikeus eli oikeus saada tietää, mitä 

henkilötietoja käsitellään ja yhtä lailla saada tietää, ettei 
henkilötietoja käsitellä. 

- Oikeus oikaista virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 

henkilötiedot. 

- Oikeus poistaa tiedot (tulla unohdetuksi) mikäli tiedot 

ovat vielä yksilöitävissä ja poistettavissa. 

- Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, kunnes 

tietojen oikeellisuus on tarkistettu ja korjattu tai tietojen 

käsittelyn oikeusperuste on tarkistettu. 

 

14. Rekisteröidyn 
oikeuksien 

toteuttaminen 

Mikäli rekisteröity haluaa toteuttaa oikeuksiaan 
henkilötietoihinsa, rekisterin vastuuhenkilö on oikea 

kontaktipiste. Hänen yhteystietonsa ovat kohdassa 2 (Rekisterin 

vastuuhenkilö). 

 

15. Oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu. 

 

Tarkempaa tietoa ja neuvoja valituksen tekemiseen löytyy 

Tietosuojavaltuutetun sivustolta www.tietosuoja.fi 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 02956 66700 
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