REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.8.2016

Nimi

Helsingin ja Vantaan kaupungit
Osoite

Peliklinikan os.: Kaisaniemenkatu 2 B, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Peliklinikan puh. 040 152 3918 (arkipäivisin klo 10-15)
Nimi
2
Björkenheim
Yhteyshenki- Corinne
Osoite
lö rekisteriä Kaisaniemenkatu 2 B, 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 040 1758244, sähköposti: corinne.bjorkenheim@hus.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Peliklinikan asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakkailta kerätään demografisia tietoja sekä hoidon kannalta oleellinen tietoaines. Asiakkailta
kerätyt henkilötiedot viedään Peliklinikan omaan asiakasrekisteriin. Asiakkailta kerätty hoidon
suuntaamisen kannalta olellinen tieto kerätään Peliklinikan asiakasrekisteriin. Tämän tietoaineksen
mahdollinen jatkokäsittely toteutetaan niin, että asiakkaan henkilötietoja tai henkilöä yksilöiviä tietoja
ei luovuteta ulkopuolisille.

Peliklinikka on ongelmapelaajien ja heidän läheistensä tuki- ja hoitopalvelujen kehittämishanke.
Peliklinikka tarjoaa matalan kynnyksen palveluita avohoitona, konsultaatiopalveluina sekä vertais- ja
parityöskentelymalleina. Palvelut on suunnattu pääasiassa aikuisille. Peliklinikka on kuntien, valtion
ja järjestöjen yhteishanke. Avohoitopalvelut ovat kuntien palveluja. Kunnista mukana ovat Helsinki ja
Vantaa. Peliklinikka kerää avohoidon piiriin hakeutuneista hoidon kannalta oleelliset asiakastiedot.
Asiakkailta kysytään lupaa asiakastietojen tallentamiseen. Henkilötiedot kerätään, koska palvelu ei
ole anonyymi palvelu vaan em. kuntalaisille tarkoitettu hoitopalvelu. Tiedonkeruu liittyy myös
asiakastyön laadun takaamiseen, että mm. hoitosuunnitelmaa voidaan toteuttaa suunnitellun
mukaisesti.

Liitteenä Asiakastietolomake

6
Tallennettavia henkilötietoja ei haeta säännönmukaisesti mistään rekisteristä, vaan tiedot kirjataan
Säännönmu- asiakkaan oman ilmoituksen mukaisesti.
kaiset tietolähteet
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterinpitäjät (Helsingin ja Vantaan kaupungit) huolehtivat siitä, että asiakastietolomakkeen
tuottama henkilörekisteri ja sen tiedot ovat asianmukaisesti suojatut luvatonta käsittelyä, käyttöä,
tuhoamista, muuttamista ja anastusta vastaan. Peliklinikalla toimitaan juridisen ja moraalisen
salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden mukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterinpitäjät (Helsingin ja Vantaan kaupungit) huolehtivat siitä, että asiakastietolomakkeen
tuottama henkilörekisteri ja sen tiedot ovat asianmukaisesti suojatut luvatonta käsittelyä, käyttöä,
tuhoamista, muuttamista sekä anastusta vastaan. Peliklinikalla toimitaan juridisen ja moraalisen
salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden mukaisesti.

