TIETOSUOJASELOSTE

20. lokakuuta 2020

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Dance Actions Finland Oy
Osoite
Iisakinrinne 6
37560 LEMPÄÄLÄ
Muut yhteystiedot
info@danceactions.fi

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi
Markku Luttinen
Osoite
Pyhäjärvenkatu 1 C, 33200 TAMPERE
Muut yhteystiedot
puhelin virka-aikana: 040 580 4941
markku.luttinen@danceactions.fi

3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteri
Rekisterin tarkoituksena on:
•
•
•
•
•
•
•

Tanssijoiden ja heidän perheyhteyksiensä ylläpito.
Laskutus ja maksusuoritusten seuranta sekä perintä.
Oppilaslistojen tuottaminen opettajille tanssikoulun tapahtumiin sekä
kilpailutapahtumiin kilpailunjärjestäjälle.
Sisäinen tiedottaminen.
Tilastointi.
Viestintä.
Palvelujen ulkoistamistilanteissa tarvittavien henkilötietojen käsittely ja luovutus.

Asiakasrekisteri on tanssikoululle välttämätön toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin, laskutuksen ja seurannan väline. Järjestelmään rekisteröidään vain tehtävän hoitamisen, toiminnan suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja ylläpidetään tanssijan oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.
5
Rekisterin
tietosisältö

Perustiedot:
• suku- ja etunimi
• syntymäaika
• liittymis- ja eroamisaika
Yhteystiedot:
• katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• maa
• puhelinnumero
• sähköposti
Tiedot huoltajista/perheyhteyksistä:
• suku- ja etunimi
• syntymäaika
• katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Tiedot laskutuksesta ja luvista sekä asiakkaan tilaamista palveluista.
1.4.2019 tietojärjestelmämuutoksen yhteydessä, vanhasta asiakasrekisteristä
(Seuramappi) on otettu varmuuskopio ja tietoja säilytetään sähköisesti erillään uudesta
järjestelmästä (Hobiver).
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6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan
• rekisteröidyltä itseltään
• rekisteröidyn huoltajilta
• rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan tanssikoulun työntekijöille tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle. Tällöin tietojen käsittely perustuu välillämme solmitun
sopimuksen tarkoituksiin.

8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla
tavoilla mikäli:
•
•
•

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa luovutetaan työtehtävien edellyttämässä laajuudessa ja niiden
käyttöä valvotaan. Tietoja ei anneta ulkopuolisille tahoille nähtäville. Manuaalista
aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja sisältävät jäljennökset tuhotaan
tietojen käsittelyn tai niiden tietojärjestelmiin siirron jälkeen paperisilppurissa.
Tietojärjestelmissä käsiteltävä tieto
Rekisterin käyttöön oikeutetuilla toimihenkilöillä on käytössään henkilökohtaiset tunnukset
ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun ja käsittelyyn sähköisesti. Käyttöoikeuksia
ylläpidetään keskitetysti ja ne poistetaan toimihenkilön työsuhteen päätyttyä.
Tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisella palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistolla.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Pyydetyt tiedot
tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään 1 kk:n kuluessa
tarkistuspyynnön vastaanottamisesta.
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä yksilöity, kirjallinen tarkastuspyyntö. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi
tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa syntymäaika, mihin asiaan
liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta. Alkuperäinen, allekirjoitettu lomake palautetaan rekisterinpitäjän osoitteeseen (kohta 1) tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Tarkastusoikeuden käyttäminen samoihin tietoihin on maksutonta vain, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli yhden vuoden (12 kuukautta).

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Asiakas voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan rekisteröityneenä henkilökohtaisilla tunnuksillaan asiakastietojärjestelmään. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29§).
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia tiedon korjaamista lähettämällä siitä korjauspyyntö
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse info@danceactions.fi. Jos tiedon
korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa
mainitaan myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on
oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tällöin tietosuojavaltuutettu voi
antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.
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12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide- tai
muuta vastaavaa tutkimusta varten (Henkilötietolaki 30§). Jos haluat kieltää osoitetietojesi käyttämisen tai luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoita kiellosta rekisterinpitäjälle. Voit ilmoittaa kiellon kirjallisesti osoitteeseen info@danceactions.fi. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta.

14

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden päivittää tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, ilmoitta-

Dokumentin päivittämi- matta siitä erikseen. Tehdyt muutokset astuvat voimaan niiden julkaisupäivänä.
nen
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