ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste koskien KispiGym Oy:n
asiakkaiden tietoja, joita käsitellään KispiGym Oy:n Enkora Oy:n kulunvalvonta- ja
asiakkuudenhallintajärjestelmässä.
REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOJENKÄSITTELIJÄ
KispiGym Oy (Y- 2772129-7), käyntiosoite Kariniemenkatu 21, 15140 Lahti,
rekisterinpitäjänä.
KahvilaKispi Oy (Y-2719453-8) käyntiosoite Kariniemenkatu 21, 15140 Lahti,
tietojenkäsittelijänä

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa. Yhteyshenkilönä
tietosuoja-asioissa toimii Jussi Voutilainen jussi.voutilainen@4event.com 0400 507 875.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Voimassa olevaan lainsäädäntöön tietosuojaa ja tietopalveluita koskien, Asiakas
hyväksyy antamiensa henkilö- ja muiden tietojen tallentamisen KispiGym Oy:n
asiakasrekisteriin. Tallennettuja tietoja käytetään KispiGym Oy:n yhteydenpitoon
asiakkaaseen sekä markkinointiin. KispiGym Oy sitoutuu henkilötietojen salassapitoon ja
käsittelee tietoja luottamuksellisesti.
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötiedot säilytetään KispiGym Oy:n asiakkuudenhallintarekistereissä toistaiseksi.
Asiakas voi halutessaan pyytää tietojensa poistamisen.
KUVAUS TIETOLÄHTEISTÄ
Tiedot asiakkaasta saadaan hänen itsensä täyttämästä asiakastietolomakkeesta,
asiakkaan sähköpostissa lähettämästä tiedosta tai muusta asiakkaan yhteydenotosta.
KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Asiakkaasta tallennetaan mm. seuraavia tietoja:
• Etu- ja sukunimi sekä syntymäaika
• Yhteystietoja, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PÄÄPERIAATTEISTA
Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot teknisin suojauskeinoin ja siten, etteivät
muut kuin Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt tai tietojen käsittelijät voi käsitellä niitä
ja että tietoja käsitellään luottamuksellisesti vain työtehtäviin liittyen.
TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötiedot säilytetään ainoastaan KispiGym Oy:n hallinnoimassa järjestelmässä.
Henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle ainoastaan Asiakkaan
suostumuksella. Henkilötietoja ei luovuteta ilman Asiakkaan suostumusta
Rekisterinpitäjän tai sen nykyisten tai tulevien konserniyhtiöiden ulkopuolelle siten, että
tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa
poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen
määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän
tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai
kolmansien oikeuksien suojaamiseksi.
KispiGym Oy voi valtuuttaa ulkoisia yhteistyökumppaneita (toimittajia) suorittamaan
toimeksiantoja yrityksellemme, esimerkiksi tuottamaan IT-palveluita, auttamaan
markkinoinnissa, analysoinnissa sekä tilastoinnissa. Osalla näiden palveluiden tuottajista
saattaa olla pääsy henkilötietoihisi. Yritykset, jotka käsittelevät henkilötietojasi
puolestamme, ovat tehneet sopimuksen yrityksemme kanssa henkilötietojesi
suojauksesta.
REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja korjata tai vaatia korjattavaksi virheellisiä
henkilötietojansa. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjälle taikka allekirjoitetulla kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän
oikeus pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön
yhteydessä rekisteröityä sähköpostiosoitetta.
Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 8.5.2018. Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa
koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun
toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

