TIETOSUOJASELOSTE / REKISTERISELOSTE
Selosteen laadinta-/tarkastuspäivä
5.6.2020
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista. Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidyille.
1.

Rekisterin pitäjä

Kangasalan Uimahalli Oy (Y-tunnus 2151762-3)
Kirkkojärventie 4
36200 Kangasala

2.

Rekisterin nimi

Yhtiön asiakasrekisteri / ilmoittautumisrekisteri (uimakoulut ja kurssit sekä
vakiovuorot)

3.

Rekisteristä vastaava henkilö
ja tietosuojavastaava

Toimitusjohtaja Reija Kolehmainen
Kirkkojärventie 4
36200 Kangasala
Puh. 0400 515611
reija.kolehmainen@kangasalanuimahalli.fi

4.

Rekisterin käyttötarkoitus /
tietojen keräämisen peruste

Henkilötietojen keräämisen / rekisterin tarkoituksena on yhteydenpito
asiakkaisiin koskien uimahallin järjestämää toimintaa (uimakoulut ja -kurssit).
Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa
Kangasalan Uimahalli Oy:n kanssa.

5.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Rekisteröidyn (ja hänen huoltajansa)
nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista. Laskutusasiakkaiden osalta henkilötiedot,
yhteystiedot, yrityksen nimi ja y-tunnus sekä laskutustiedot.
Tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin
henkilötiedot on kerätty.

6.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-sivuilla
kirjautumisen ja uimakouluihin ilmoittautumisen yhteydessä tai puhelimitse tai
sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä. Vakiovuorotoimijoiden tiedot
saadaan vakiovuorohakemuksista. Tarvittaessa tietoja tarkennetaan
yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä tai muista vastaavista tietolähteistä.
Google Analytics on yhtiön käytössä.

7.

Tietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja pääsevät tarkastelemaan yhtiön toimitusjohtaja sekä ne
henkilöt, jotka vastaavat uimakouluihin ja kursseille ilmoittautumisesta,
vakiovuorovarauksista, laskutuksesta ja niistä tiedottamisesta. Uudet
asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksentekovaiheessa, ostotapahtumassa
tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä.
Henkilötietoa voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle,
mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäväksi.

8.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja käytetään uimahallin sisällä
työntekijöiden kesken (toimitusjohtaja, uinninvalvonta sekä kahvila- ja
lipunmyynti).

9.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
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Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja
salasanaa, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä.
Mahdollisia paperiversioita säilytetään turvallisessa lukitussa paikassa.
11. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on
oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin
ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

