TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.05.2018

Nimi

Kulttuuriosuuskunta Terä
Osoite

Pakkalantie 375, 36430 SAHALAHTI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

mika.eerola@kulttuuritera.fi
piagrina@gmail.com
Nimi
2
Piia Eveliina
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kustaa Kolmannen tie 16
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
piagrina@gmail.com

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Asiakas/oppilasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Yrityksen nimi
syntymäaika
Laskutusosoite
puhelinnumero
sähköposti
Studion info viestien lähettämislupa
vastuuvapautuslomake

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautmiskaavake internet -sivuilla osoitteessa www.piagrina.fi. Tiedot lähetetään
salasanasuojattuun sähköpostiin sekä internet sivujen sähköiseen järjestelmään johon pääsy ja
tunnukset vain Poledance Piagrinan koulutetulla tietosuojavaltuutetulla, sekä internet sivujen
päivittäjällä. Tietojasi kuten nimi ja osoite käytetään laskutukseen ja yrituksen laskutuksesta
huolehtivalle henkilölle luovutetaan vain laskuun tarvittavat tiedot. Koulutetulla tietosuojavaltuutetulla
on vain oikeudet tietokantoihin.

Ilmoittautuminen kursseille, tuntimaksujen laskutus, vastuuvapautuslomakkeen täyttö ja Tanssi -ja
akrobatia studion sääntöjen hyväksyntä ja tiedottaminen tuntijärjestelyistä sekä mahdollisista
peruutuksista sairastapauksissa.

REKISTERISELOSTE

2

7
Emme luovuta tietoja ulkopuolisílle tai markkinointiin. Tietoja käsittelee vain Kulttuuriosuuskunta
Tietojen
Terän/ Poledance Piagrina asiakasrekisterin ylläpito ja laskutuksen henkilökunta sekä kirjanpito
sääntoimistomme.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA Maiden ulkopuolell

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti täytetyt laput säilytetään lukollisessä kaapissa asiakassuhteen ajan johon pääsee
käsiksi vain henkilöt jotka käsittelevät henkilötietoja yrityksessämme. Asiakassuhteen päätyttyä
tietoja säilytetään 12 kk. Tämän jälkeen paperit tuhotaan tietoturvajätteen tavoin. Sinulla on oikeus
vaatia tietojen hävittämistä heti asiakassuhteen päätyttyä. Paperisiin arvonta lomakkeisiin keräämme
vain nimen ja sähköpostin jotka ovat messujen ajan koko ajan vartioitu ja lukollisessa laatikossa.
avain vain yhdelle vastuuhenkilöllä. Arvonnan jälkeen paperit hävitetään tietoturvajätteenä. Mikäli
olet antanut luvan liittää sähköpostiosoitteesi info postituslistalle liitämme sen sählöiseen
järjestelmään ja tuhoamme paperin sen jälkeenArvonnoissa käytämme lukollista laatikkoa ja
keräämme vain nimen ja sähköpostin voittajalle jota k'ytetään voittajalle ilmoitettaessa.
Arvontakupongit tuhotaan tietoturvajätteen tavoin heti arvonnan suorituksen jälkeen. Ne jotka ovat
anta´neet luvan liittää sähköpostin infolistalle liitetään sinne ja paperit tuhotaan sen jälkeen. .
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Suojattu salasanoilla järjestelmiin jotka ovat vain niillä henkilöillä organisaation sisällä, jotka oikeasti
tarvitsevat henkilötietoja laskutukseen ja viestintään heidän kanssaan.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa asiakas/oppilasrekisteriimme tallennetut henkilökohtaiset tietonsa.
Tarkistuspyyntö tulee tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen piagrina@gmail.com. Lapsien
kohdalla pyynnön tekee huoltaja. Tietojen poistaminen on mahdollista heti asiakassuhteen päätyttyä.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia tietojensa korjaamista asiakas/oppilasrekisteriimme tallennettuihin
tietoihinsa. Jokainen on myös velvollinen ilmoittamaan mahdollisista muutoksista jotta tietomme ovat
ajan tasalla. Tietojen korjauspyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostiä osoitteeseen
piagrina@gmail.com tai ilmoittautumiskaavakkeen kautta osoitteessa
http://www.piagrina.fi/kurssit/ilmoittautumislomake/. Mikäli et halua ilmoittaa muutoksia sähköpostitse
ilmoita tästä sähköpostiin ja pyydä numero mihin voit soittaa ja selvittää asian.
Lapsien kohdalla pyynnön tekee huoltaja.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriimme tallennettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai mihinkään tutkimuksiin tai
luovutets toisille osapuolille. Kunnioitamme jokaisen yksityisyyttä ja kysymme luvan myös siihen
haluatko yhteystietojasi käytettävän studiomme sisäiseen viestintään. Infoviestit ja kurssimainonta
viestit tulevat sinulle vain jos annat siihen luvan. Noin kerran kuussa tai harvemmin lähetämme
viestiä. Voit myös koska tahansa perua antamasi luvan lähettämällä viestin osoitteeseen
piagrina@gmail.com.
Tuntiperuutukista ja muutoksista ilmoitamme lähinnä sähköpostitse tai tekstiviestitse ja tähän
jokainen antaa luvan ilmoittautuessaan tunneille.

