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Tietosuoja-asetuksen (= GDPR) mukainen selvitys asiakkaiden henkilötietojen 

käsittelystä 
 

Livtec Oy käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä dokumentti kuvaa hyvinvointipalveluiden 

asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn periaatteet. 

Livtec HRV analyysi 
 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot Sami Kotkajuuri 
+358 44 2312161 
 

Käsittelyn tarkoitus Asiakkaan kirjallisesti taustatietolomakkeella luovuttamat taustatiedot 
hyvinvointianalyysin toteuttamiseksi 
 

Kuvaus henkilötietoryhmistä • Yhteystiedot 

• Pituus – Paino 

• Perustietoa elämäntavoista – ei rekisteröidä sähköisesti 

• Analyysin kannalta oleellinen terveystieto – ei rekisteröidä sähköisesti 

• Mitattu EKG-nauhoite 
 

Henkilötietojen vastaanottajien 
ryhmät 

• Hyvinvointianalyysin tekijä, jolla vaitiolovelvollisuus 

• Mittausasiakkaan tietoja käsitellään vain henkilökohtaisesti hänen 
kanssaan tai hänen valtuuttaman yhteystyökumppanin kanssa (Livtec Oy 
analyysikumppani), jonka kanssa mittausasiakkaalla on sopimus 
palvelusta. 
 

Tietojen poiston suunnitellut 
määräajat 

• Asiakkaan kirjaamia henkilö-, elämäntapa ja terveystietoja sisältävät 
taustatietolomakkeet tuhotaan viimeistään 3kk vastaanottamisesta 

• Tietojärjestelmissä HRV analyysityökaluun syötetyt henkilötiedot ja 
mitattu EKG-nauhoite ja näiden pohjalta luodut analyysiraportit 
säilytetään 12kk, jollei erillistä sopimusta lyhyemmästä tai pidemmästä 
säilytyksestä ole 

• Määräajan jälkeen suoritetaan analyysiraporttien tietojen 
pseudonymisointi eli tiedot eivät ole enää yhdistettävissä henkilöön 
 

Kuvaus käsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi 

• Paperiset taustatietolomakkeet säilytetään yrityksen toimitiloissa 
(lukittu tila) ja lukitussa kaapissa 

• Analyysityökalussa on kolminkertainen suojaus (tietokoneen salasana, 
ohjelmiston salasana, USB-porttiin kiinnitettävä avain) 

• Analyysiraportit säilytetään salasanalla varustetun tietokoneen 
kovalevyllä, varmuuskopio salasanalla varustetussa ulkoisella medialla. 
Säilytys lukitussa kaapissa  
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Livtec Unianalyysi 
 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot Sami Kotkajuuri 
+358 44 2312161 

Käsittelyn tarkoitus Asiakkaan kirjallisesti taustatietolomakkeella luovuttamat taustatiedot 
hyvinvointianalyysin toteuttamiseksi 
 

Kuvaus henkilötietoryhmistä • Yhteystiedot 

• Pituus – Paino 

• Perustietoa elämäntavoista – ei rekisteröidä sähköisesti 

• Analyysin kannalta oleellinen terveystieto – ei rekisteröidä sähköisesti 

• Unisensorin mittaustallenne 
 

Henkilötietojen vastaanottajien 
ryhmät 

• Hyvinvointianalyysin tekijä, jolla vaitiolovelvollisuus 

• Mittausasiakkaan tietoja käsitellään vain henkilökohtaisesti hänen 
kanssaan tai hänen valtuuttaman yhteystyökumppanin kanssa (Livtec Oy 
analyysikumppani), jonka kanssa mittausasiakkaalla on sopimus 
palvelusta. 
 

Tietojen poiston suunnitellut 
määräajat 

• Asiakkaan kirjaamia henkilö-, elämäntapa ja terveystietoja sisältävät 
taustatietolomakkeet tuhotaan viimeistään 3kk vastaanottamisesta 

• Mittauksen pohjalta luodut analyysiraportit säilytetään 12kk, jollei 
erillistä sopimusta lyhyemmästä tai pidemmästä säilytyksestä ole 

• Määräajan jälkeen suoritetaan analyysiraporttien tietojen 
pseudonymisointi eli tiedot eivät ole enää yhdistettävissä henkilöön 
 

Kuvaus käsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi 

• Paperiset taustatietolomakkeet säilytetään yrityksen toimitiloissa 
(lukittu tila) ja lukitussa kaapissa 

• Analyysiraportit säilytetään salasanalla varustetun tietokoneen 
kovalevyllä, varmuuskopio salasanalla varustetussa ulkoisella medialla. 
Säilytys lukitussa kaapissa  
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InBody-kehonkoostumismittaus  
 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot Sami Kotkajuuri 
+358 44 2312161 

Käsittelyn tarkoitus Asiakkaan mittaustilaisuudessa luovuttamat tiedot, joita käytetään 
mittausraportin luonnissa 
 

Kuvaus henkilötietoryhmistä • Nimi ja sähköposti 

• Syntymäaika, sukupuoli ja pituus 

• InBody-kehonkoostumismittarin tulosraportti 
 

Henkilötietojen vastaanottajien 
ryhmät 

• Hyvinvointianalyysin tekijä, jolla vaitiolovelvollisuus 

• Mittausasiakkaan tietoja käsitellään vain henkilökohtaisesti hänen 
kanssaan tai hänen valtuuttaman yhteystyökumppanin kanssa (Livtec Oy 
analyysikumppani), jonka kanssa mittausasiakkaalla on sopimus 
palvelusta. 
 

Tietojen poiston suunnitellut 
määräajat 

• Tiedot säilytetään uusintamittauksia varten 24kk, jollei erillistä 
sopimusta lyhyemmästä tai pidemmästä säilytyksestä ole 
 

Kuvaus käsittelyn turvallisuuden 
varmistamiseksi 

• Tiedot säilytetään salasanalla varustetun tietokoneen kovalevyllä. 
Tietoihin käsiksi pääsy vaatii erillisin USB-porttiin kiinnitettävän avaimen 
käytön. 
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