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REKISTERISELOSTE 

Rekisterinpitäjä Quattro Folia Oy, Vaisalantie 6, 02130 Espoo 

Harri Okkonen (toimitusjohtaja) 

p. 044 555 2626, harri@quattrofolia.com 

Yhteyshenkilö 
rekisteriasioissa 

Toni Pakarinen 

p. 050 374 5680, toni@quattrofolia.com 

Vaisalantie 6, 02130 Espoo 

Rekisterin nimi Balansio 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Palvelun tarjoaminen 

Asiakassuhteen hoitaminen rekisteröidyn (yksityishenkilöt) tai rekisteröidyn edustaman 
yrityksen, organisaation tai muun oikeushenkilön (terveydenhuollon ammattihenkilöt) ja 
rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. 

Tietojen käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumuksella 

Yhteydenotto 

Rekisterinpitäjä voi tarkastella ja käyttää rekisteriin tallennettuja tietoja ottaakseen 
yhteyttä rekisteröityyn esimerkiksi rekisterin tai järjestelmän käyttöön ja/tai ylläpitoon 
liittyvissä asioissa. 

Asiakastuki 

Rekisterinpitäjä voi tarkastella rekisteriin tallennettuja tietoja rekisteröidyn valituksen tai 
muun yhteydenoton perusteella valituksen selvittämiseksi ja/tai tarvittavien 
toimenpiteiden suorittamiseksi. 

Tutkimus ja kehitys 

Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteriin tallennettuja anonymisoituja tietoja tutkimukseen 
ja tuotekehitykseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen mukaisesti. 

Rekisterin 
tietosisältö 

Yksityishenkilöt: 

Tiedot, jotka rekisteröity itse tallentaa järjestelmään1 

 Etunimi, toinen nimi, sukunimi 

 Syntymäaika, sosiaaliturvatunnus2 

 Sukupuoli 

 Osoite 

 Sähköpostiosoite 

 Puhelinnumero 

 Balansio-järjestelmän (myöh. järjestelmä) kautta tilatut palvelut, 
palveluntarjoajat 

 Tila, sairaus, diagnosointivuosi, pääasiallinen hoitomuoto 

 Rekisteröidyn järjestelmään syöttämät muut terveystiedot ja muu omahoitoon 
liittyvä tieto; kliininen ja ei-kliininen tieto ja huomiot, es. verensokeri, 
verenpaine, paino, jne. 

 Rekisteröidyn valinnan mukaisesti järjestelmään automaattisesti tallennettavat 
terveystiedot ja muu omahoitoon liittyvä tieto, kliininen ja ei-kliininen tieto ja 
huomiot 

 Rekisteröidyn ja hänen nimeämänsä hoitotiimin väliset, järjestelmän sisäiset 
viestit 

 Rekisteröidyn tallentamat sovellusasetukset 

                                                      
1 Huom. rekisterissä oleva rekisteröityä (yksityishenkilö) koskeva tieto, erityisesti terveystieto, riippuu siitä mitä tietoja 

rekisteröity itse on päättänyt järjestelmään tallentaa. Rekisterin sisältö voi vaihdella rekisteröidystä riippuen. 
2 Rekisteröity voi tallentaa sosiaaliturvatunnuksensa järjestelmään omasta aloitteestaan, mutta se voidaan myös vaatia 

erikseen tietyissä tilanteissa, kuten tilattaessa terveydenhuollon palveluita tietyiltä palveluntarjoajilta järjestelmän sisällä 
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Rekisterin 
tietosisältö 

(jatkuu) 

Tiedot, jotka kolmas osapuoli tallentaa järjestelmään 

 Rekisteröidyn ja hänen nimeämänsä hoitotiimin väliset, järjestelmän sisäiset 
viestit ja kaikki hoitotiimiin kuuluvien henkilöiden viesteihin mahdollisesti 
liittämät tiedot, henkilö-, mukaan lukien sensitiivinen tieto 

Palvelun käyttö 

 Järjestelmän käyttölokitiedot 

Laite 

 Tiedot rekisteröidyn käyttämästä mobiililaitteesta 

Viestit 

 Tieto järjestelmän sisällä välitetyistä ja vastaanotetuista viesteistä 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt: 

Tiedot, jotka rekisteröity tai rekisteröidyn edustaman yrityksen, organisaation tai muun 
oikeushenkilön valtuuttama kolmas osapuoli tallentaa järjestelmään 

 Etunimi, sukunimi 

 Ammattinimike, titteli 

 Organisaatio 

 Sähköpostiosoite 

Palvelun käyttö 

 Järjestelmän käyttölokitiedot 

Viestit 

 Tieto järjestelmän sisällä välitetyistä ja vastaanotetuista viesteistä 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään (yksityishenkilöt) tai 
rekisteröidyn edustaman yrityksen, organisaation tai muun oikeushenkilön 
valtuuttamalta yritystä, organisaatiota tai muuta oikeushenkilöä edustavalta kolannelta 
osapuolelta (terveydenhuollon ammattihenkilöt). 

Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan järjestelmän sisällä rekisteröidyn (yksityishenkilöt) tai rekisteröidyn 
edustaman yrityksen, organisaation tai muun oikeushenkilön (terveydenhuollon 
ammatihenkilöt) suostumuksella rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen 
mukaisesti. 

Yksityishenkilön tietoja luovutetaan heidän itsensä valitsemille tahoille, joilla on 
käyttämänsä järjestelmän ja edustamansa yrityksen, organisaation tai muun vastaavan 
puolesta mahdollisuus tarkastella kyseisiä tietoja. 

Terveydenhuollon ammattihenkilön tietoja luovutetaan järjestelmän sisällä 
ammattihenkilön edustaman organisaation ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen 
mukaisesti, sen täytäntöön panemiseksi. 

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

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tieto on salattu rekisterinpitäjän ulkopuolisilta tahoilta sekä tiedonsiirron, että 
tallennuksen ja varmuuskopioinnin aikana. Pääsy tietoihin rekisterinpitäjän 
organisaation sisällä on rajattu nimettyihin henkilöihin. 

Tietoa ei siirretä järjestelmän ulkopuolelle. 

 


