Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukainen rekisteriseloste.

1.

Rekisterinpitäjä

2.

25.5.2018

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yritys ________________________________________
Rajamäen Uimahalli Oy

Juha Ahonen
Nimi _________________________________________

Kuntolanpolku 1
Osoite _______________________________________

0400 303 503
Puh. _________________________________________
juha.ahonen@rajamaen-uh.fi
Sähköposti ____________________________________

3.

Rekisterin nimi

GymPlus-palvelun tuottamisen mahdollistava valvontakameroiden kuvista muodostuva rekisteri sekä mahdollinen
valvontatarkoitukseen tallennettava kuva-aineisto.
GymPlus käytössä
4.

, kuva-aineiston säilytysaika 7 vrk

Kameravalvonta käytössä

, kuva-aineiston säilytysaika ____ vrk

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä. Samalla valvonnan avulla varmistetaan ja lisätään kuntosalin asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.
Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun.
GymPlus:n kuva-aineisto analysoidaan konenäön sovellutuksin kuntosalilaitteiden ja -tilojen käyttöasteiden määrittämiseksi.
Tiedon perusteella kuntosalin laitteita ja tiloja voidaan järjestää vastaamaan todellista käyttöä. Rekisteristä ei luovuteta tietoja
siten, että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa . Tilastoa ei voida tuottaa tai sen tarkoituksena olevaa tiedontarvetta
toteuttaa ilman valvontakameroista saadun kuva-aineiston käsittelyä.
5.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa syntynyt kuva-aineisto. GymPlus:n rekisteriin tallennetaan
lyhytaikaisesti valvontakameroista saatuja kuvia, mutta siihen ei kerätä yksilöivää tietoa kuvissa esiintyvistä henkilöistä.
Valvontakameroita ei ole asennettu puku-, suihku- ja saunatiloihin.
6.

Tietojen säilytys

Kuva-aineistoa säilytetään palvelun laadunvarmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Katso säilytysajat ylempää.
7.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on rekisterinpitäjän kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva -aineisto. Tiedonkäsittelijällä
(Indoor Informatics Oy) on rekisterinpitäjän kanssa tehdyn palvelusopimuksen perusteella oikeus käyttää tilojen valvomisesta
saatua kuva-aineistoa GymPlus-palvelun tuottamiseen.
8.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteri sijaitsee fyysisesti EU:n talousalueella, eikä siitä tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia muille kolmansille
osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kameravalvonnan tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan ja se on salasanoin suojattu. GymPlus -palvelun kuva-aineistosta
koostuvan rekisterin tiedot on tallennettu tiedonkäsittelijän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojaus ohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnistetta.
10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö t ulee
tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden
siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn
kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

