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YHDISTETTY REKISTERI‐ JA
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty: 6.7.2020
1. Rekisterinpitäjä

PhysioBit Oy, 2648752‐3
Savolanraitti 1 B 7, 70820
Kuopio (c/o Hanna‐Mari
Nevala)

2. Rekisterinpitäjän
vastuuhenkilö

Hanna‐Mari Nevala,
hanna.nevala@fysiapp.fi,
+358 40 216 000

2a. Rekisterin vastuuhenkilö Mikko Mäenpää, mikko.maenpaa@fysiapp.fi
2b. Asiointipiste /
Mikko Mäenpää,
yhteyshenkilö
mikko.maenpaa@fysiapp.fi
rekisteriin liittyvissä asioissa

2c. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Mikko Mäenpää, mikko.maenpaa@fysiapp.fi

3. Rekisterin nimi

PhysioBit asiakasyritys ‐rekisteri

Tietoja kerätään PhysioBit Oy:n yhteistyö‐ ja asiakasyrityksistä oman
4. Henkilötietojen käsittelyn
asiakasrekisterin ylläpitoon. Tietojen käsittelyyn käytetään PhysioBit Oy:n
tarkoitus / rekisterin
omaa asiakashallintajärjestelmää (CRM) sekä laskutuksen osalta erillinen
käyttötarkoitus
laskutus –palveluja tarjoaja yritys.
PhysioBit Oy kerää asiakasyrityksiltään tietoja asiakashallintaa varten, johon
kuuluu mm. FysiApp‐lisenssin perustaminen ja ylläpito sekä laskutus ja
asiakkaiden tiedottaminen FysiAppin käyttöön liittyvissä asioissa.
5. Rekisterin pitämisen
peruste

5a. Rekisterin tietosisältö

FysiApp® –palvelun käyttö on asiakkaille vapaaehtoista

PhysioBit Oy:n asiakasrekisteriin kerätään asiakasyrityksistä mm. seuraavat
tiedot: yrityksen nimi, y‐tunnus, ja osoite. Lisäksi kerätään yrityksen
yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Kerättyjä
tietoja ovat myös tiedot asiakasyrityksen tilaamista palveluista, mm.
valmentajalisenssien määrä ja valmentajalisenssien hallinnointia varten
tarvittavat tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Näitä tietoja
käytetään asiakkuussuhteen hoitamiseen.

5b. Rekisteriä käyttävät
tietojärjestelmät

Käyttäjän henkilötiedot (sähköpostiosoite, puhelinnuemro, profiilikuva sekä
mahdolliset muut kuvat/videot) tallentuvat Microsof Azure –pilvipalvelussa
sijaitsevaan tietokantaan. Tietoja käsitellään FysiApp web®, ja ‐Focus® ja
ohjelmissa. PhysioBit Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

PhysioBit Oy:n asiakasrekisterin tietoja kerätään tietoja yhteistyöyrityksiltä
itseltään esim. www.fysiapp.fi ‐internetsivun tilauslomakkeen kautta. Lisäksi
tietoja kerätään verkkosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta, johon
henkilö itse syöttää tietonsa halutessaan PhysioBitin ottavan yhteyttä. Lisäksi
asiakasyritykset voivat muuttaa lisenssinsä tietoja olemalla yhteydessä PhysioBit
Oy:ön sähköpostitse. Henkilötietoja sisältävä sähköpostiviesti tuhotaan lisenssin
päivittämisen jälkeen.
Asiakashallintaan kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmannelle
7. Säännönmukaiset tietojen
osapuolelle vaan käytetään ainoastaan PhysioBit Oy:n omiin
luovutukset
tarkoituksiin asiakashallintaa varten.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Laskutustiedot sijaitsevat ulkoisen palveluntarjoajan
laskutusohjelmassa ja heidän palvelimellaan. Ulkopuolinen toimija
toimii laskutustietojen käsittelijänä, mutta sillä ei ole oikeutta käyttää
PhysioBit Oy:n asiakasrekisterin tietoja muuhun kuin oman
palvelunsa tarjoamiseen.
8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietoja ei siirretä PhysioBitin toimesta EU tai Eta –
maiden ulkopuolelle.
Tietokanta on salattu ja sinne on pääsy vain tietyillä PhysioBit Oy:n työntekijöillä.
Tietokantaan pääsy edellyttää kirjautumista.

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja‐asetuksen artiklojen 15‐22
mukaan:
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto‐oikeus
- vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava,
yhteystiedot selosteen alussa.
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suora‐ markkinointia sekä markkina‐ ja mielipidetutkimusta varten.

