
Tietosuojaseloste 

Maivita Oy on yksityinen Aluehallintoviraston valvoma hoitopaikka 
päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen. Maivitassa hoidetaan päihde-, peli- ja 
läheisriippuvuutta arvostetulla Minnesota-mallilla. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja ja mitä 
oikeuksia rekisteröidyllä on.  

1. Rekisterinpitäjä 

Maivita Oy, Y-tunnus 2886027-2 

Mainiementie 25, 16900 Hämeenlinna 

puhelin: 0400 315069 

info@maivita.fi 

www.maivita.fi 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 

Orvokki Seppelin 

puhelin: 041 366 3621 

orvokki@maivita.fi 

Yhteyshenkilö antaa rekisteröidyn pyynnöstä tarkempia tietoja rekisterinpidosta 
sekä rekisteröidyn oikeuksista saada tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja. 

3. Rekisterin nimi, peruste ja tarkoitus 

Maivita kerää henkilötiedot Asiakasrekisteriin. Hoitoon tullessaan henkilö antaa 
hoitosopimuksessa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 
- hoitosuhteen toimeenpano, toteuttaminen ja seuranta 
- hoidon ja muiden palveluiden laskuttaminen 
- asiakassuhteen ylläpito 
- tilastointi THL Hilmo järjestelmään (vain hoitopäivien lukumäärä) 

 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 

Asiakasrekisteriin tallennetaan: 
- asiakkaan yksilöintitiedot  
- yhteystiedot 
- hoitoon tulopäivä 
- perushoidon päättymispäivä 
- laskutustiedot  

mailto:info@maivita.fi
mailto:orvokki@maivita.fi


 

5. Tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen allekirjoittamastaan hoitosopimuksesta. 

6. Tietojen luovutus 

Tietoja luovutetaan vain henkilön itsensä pyytämänä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA 
alueen ulkopuolelle.  

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Hoitosopimukset säilytetään lukollisessa kaapissa, johon pääsy on 
toimistohenkilökunnalla. 

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanalla, jonka tietää 
toimistohenkilökunta.  

8. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään hoitosuhteen päättymisen jälkeen 10 vuotta 

9. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa pyytämällä sitä 
rekisterinpitäjältä.  

Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus vaatia  

- tietojen oikaisemista 
- tietojen poistamista 
- käsittelyn rajoittamista 

 
Rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä virheelliset tai puutteelliset 
tiedot. 
 
Henkilöllä on oikeus milloin tahansa perua suostumuksensa henkilötietojen 
käsittelyyn. Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.  
 

10. Verkkopalvelut  
 
Maivitan verkkosivut sijaitsevat osoitteessa www.maivita.fi.  Verkkosivuilla käytetään 
teknisiä ja toiminnallisia evästeitä, joilla parannetaan sivuston käytettävyyttä. Näiden 
lisäksi käytössä on kolmannen osapuolen evästeitä (Google Analytics), joiden avulla 
voidaan analysoida sivuston käyttöä kävijää tunnistamatta. Käyttäjä voi hallinnoida 
evästeiden käyttöä muuttamalla selaimensa asetuksia. 
 
Maivita jakaa sisältöä omilla sosiaalisen median kanavillaan. Kullakin kanavalla on 
omat käyttöehtonsa, joiden puitteissa Maivita voi kohdentaa omista palveluistaan 
kertovaa viestintää. Omia käyttäjäkohtaisia asetuksia muokkaamalla henkilö voi 
säädellä, mitä tietoja ko. sosiaalisen median kanava kerää ja mahdollisesti luovuttaa 
eteenpäin.   

http://www.maivita.fi/

