SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, Art. 13 ja 14
TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja päivitetty 11.9.2018
1. Rekisterin nimi

Nuoriso-ja liikuntapalveluiden asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Simon kunta, y-tunnus 0193015-4
Ratatie 6
95200 Simo
Puh. 016 269 111
sähköposti: simon.kunta@simo.fi

3. Rekisterin
vastuuhenkilö ja
organisaation
tietosuojavastaava

Rekisterin vastuuhenkilö
Soile Vakkala
Puh. 040 758 4465
sähköposti: soile.vakkala@simo.fi
Tietosuojavastaava
Maria Vaittinen
Puh. 040 673 5216
Sähköposti: maria.vaittinen@simo.fi

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus /
rekisterin
käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden osalta.

5. Rekisterin
tietosisältö

Kuntosalin asiakas- ja laskutustiedot: nimi, henkilöturvatunnus tai y-tunnus, tieto
alaikäisyydestä,
osoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
sukupuoli,
asiakasmerkinnät, laskujen toimittamiseen vaadittavat tiedot, rekisterissä on tiedot
asiakkuudesta, kuten voimassaolo, käyntikerrat ja niiden ajankohdat.
Avustushakemukset nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen osalta; yhteyshenkilön
tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite)

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkailta itseltään.
Alaikäisen osalta huoltajilta.

7. Tietojen
säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Lähtökohtaisesti tieto on julkinen, ellei julkisuuslain 24 §:stä muuta johdu.
Salassa pidettävät tiedot pidetään salassa.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin,
osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella henkilölle itselleen
tai jos henkilötiedon saamiseen on laissa määritelty peruste.

8. Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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9. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja suojauksen
periaatteet

Rekisterin ylläpitojärjestelmät kuntosalin osalta
Fitnessbooker, E-passi, Smartum, Tyky+
Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa Simon kunnan tietojärjestelmässä,
johon pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät.
Käyttäjätunnus ja salasana ovat ainoastaan henkilökunnan ja teknisten
asiantuntijoiden käytettävissä. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Paperille
tulostettuja tietoja säilytetään vapaa-aikatoimen työtiloissa, kunnes ne tuhotaan
(jos paperiversioita on)

10. Rekisteritietojen
säilytys, arkistointi ja
hävittäminen

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan kulloinkin
voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä Simon kunnan
arkistointisuunnitelmaa.

11. Rekisteröidyn
informointi

Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu Simon kunnan internetsivuilla, ja on
nähtävillä Simon kunnassa, osoite: Ratatie 6, 95200 Simo.

12. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot
(henkilötietolaki 26 §).
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on
esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa
tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki § 28, EU:n tietosuoja-asetus).
Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteeseen:
Simon kunta
Tietosuojavastaava
Ratatie 6
95200 Simo
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa (henkilötietolaki 27
§, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.).
Jos
tarkastusoikeus
evätään,
rekisteröidylle
annetaan
kirjallinen
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on
evätty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi
osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 315
00181 Helsinki
http://www.tietosuoja.fi

13. Rekisteröidyn
oikeus vaatia tiedon
korjaamista tai
poistamista

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, EU:n tietosuoja-asetus)
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tieto korjataan ilman
aiheetonta viivytystä.
Korjauspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Korjauspyyntö lähetetään osoitteeseen:
Simon kunta
Tietosuojavastaava
Ratatie 6
95200 Simo
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen
tietojen korjaamista.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole
hyväksytty. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 315
00181 Helsinki
http://www.tietosuoja.fi
14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollisuus kieltää rekisterinpitäjältä henkilötietolain 30 §:n
mukainen toiminta (julkiset nimi- ja osoitetiedot suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten).
Rekisterinpitäjä ei harjoita ko. lainkohdan mukaista toimintaa, joten erillistä
kieltopyyntöä ei tarvita

15. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
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