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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

26.4.2018

Nimi (y-tunnus)

Fitness24Seven Oy 2402161-5
Osoite

Fitness24Seven Oy, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

info@f24s.fi
Nimi

2
Fitness24Seven Oy
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Fitness24Seven Oy, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

info@f24s.fi
3
Rekisterin
nimi

Kuntokeskusketjun jäsenerekisteri sekä valvontakameran tallenteet.

4
Henkilötietojen käsittelyn perusteet (yleinen tietosuoja-asetus artikla 6):
Henkilötieto- - rekisteröity on antanut suostumuksensa;
jen käsittelyn - käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on
tarkoitus

osapuolena; ja
- käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään kuntokeskusketjumme asiakassuhteiden ylläpitoon ja
hoitoon sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Valvontakameran tallenteita käytetään kuntosalin valvontaan vastaanoton aukioloaikojen
ulkopuolella. Fitness24seven Oy toimii tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuna
rekisterinpitäjänä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin sisältää seuraavat tiedot:
- nimi;
- henkilötunnus;
- yhteystiedot;
- kuva; ja
- yksilöintitiedot rekisteröidyn laskuista .
Tietoja käytetään asiakkaan ostaman palvelun toimittamiseen ja kuukausittaiseen
laskutukseen.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröitynyt luovuttaa henkilötietonsa tehdessään jäsensopimuksen. Jäsenille
ilmoitetaan tallentavasta videovalvonnasta jäsensopimuksessa sekä kuntosalin tiloissa.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

Annetut tiedot voidaan tarvittaessa luovuttaa yhteistyökumppanillemme OK-Perintä Oy:lle,
7
Tietojen
joka käyttää tietoja perintätehtävien hoitamiseen, laskutukseen ja asiakkaiden
säännönmu- tunnistamiseen.
kaiset luovutukset
Valvontakameran tallenteet voidaan tarvittaessa poliisiviranomaisille.

8
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jäsensopimukset säilytetään kansioissa lukitussa tilassa, jonne ainoastaan
henkilökunnalla on pääsy. Valvontakameran tallenteet sijaitsevat samassa lukitussa
tilassa salasanalla suojattuna.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenen tiedot tallennetaan siihen tietojärjestelmään, johon heidän tietonsa
rekisteröidään. Järjestelmän käyttäjien käyttöoikeudet määritellään heidän toimenkuviensa
mukaan. Järjestelmä on suojattu useilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
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Tarkastusoikeus

Jäsenillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteriin rekisteröidyt tiedot ja
saada niistä kopiot. Tarkistuksia koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti
Fitness24seven kuntokeskuksen vastaanoton aukioloaikoina. Tarkastuspyyntö voidaan
tehdä myös kirjallisesti. Jäsenen henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jäsenillä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisua.
Virheellisen tiedon oikaisupyynnöt tulee tehdä kuntokeskuksissamme vastaanoton
aukioloaikoina tai sähköpostitse osoitteeseen info@f24s.fi.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Jäseniemme henkilötietoja ei toistaiseksi luovuteta markkinointitarkoituksiin. Rekisterissä
olevien henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja. Jos henkilötietoja käsitellään
suoramarkkinointia varten, jäsenellä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin
kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Jäsenellä on oikeus tehdä valitus valvolvalle viranomaiselle.
Tulosta

