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Rekisterinpitäjä

Nimi

Rajamäen Uimahalli Oy
Osoite

Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09 2766 720
2
Juha Ahonen, tj.
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki
juha.ahonen@rajamaen-uh.fi
0400 303503
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Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri
-

kanta-asiakasjärjestelmä (CashBack)
Ilmari tapahtumien varausjärjestelmä
Inbody kehonkoostumusmittaus (jos käytetään ID:tä)
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Asiakastietoja käytetään normaalin asiakassuhteen tietojen hallintaan. Normaali
asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus yhteydenottotilanteissa.
Sähköpostiosoite toimii asiakkaan käyttäjätunnuksena verkkokauppaan ja
varausjärjestelmään. Lisäksi sähköpostiosoitteistoa käytetään asiakaskirjeeseen
lähettämiseen, asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä asiakaskirjeen
vastaanottamisesta.
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Rajamäen Uimahalli Oy:n kanssa.
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Rekisterin
tietosisältö

Asiakkaan nimi, sähköposti ja puhelin.
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Ei ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä.

Säännönmukaiset
tietolähteet
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
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Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai tietojen siirtoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Rikosepäilystapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoitettavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaisille, mikäli
sopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

Reksiterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan käyttötarpeen lakattua.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

DL Softwaren ylläpitämät laitteistot ja ohjelmisto on suojattu ja varmistettu
tietoturvasäännösten mukaan. Tietojärjestelmää käyttävillä työntekijöillä on
työtehtävien mukaan määritellyt yksilölliset tai ryhmäkohtaiset käyttöoikeudet ja
käyttäjätunnukset sekä salasanat.
Työntekijät ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä koskevan
tietosuojasitoumuksen.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön myös Rajamäen
Uimahalli Oy:n toimipisteessä. Reksiteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta
tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista.
Oikeus vaatia tiedon Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä,
yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä.
korjaamista
Tietojen korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt tai
laskutusasioista vastaava henkilö.
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Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia

rekisteröidyn
oikeudet

henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Rajamäen Uimahalli Oy:n toimesta.
Rekisteriseloste on nähtävissä Rajamäen Uimahalli Oy:n ilmoitustaululla
(Kuntolanpolku 1, 05200 Rajamäki), sekä osoitteessa www.rajamaen-uh.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja
suoramarkkinointia varten.

