1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:

Cinderella Center Oy / Malmin Piukat Paikat
1027690-8
Kirkonkyläntie 12
00700
HELSINKI
09 35 11 770

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:
Cinderella Center Oy / Malmin Piukat Paikat
Nimi:
Kaie Trasberg
Osoite:
Kirkonkyläntie 12
Postinumero:
00700
Postitoimipaikka:
HELSINKI
Puhelinnumero:
09 35 11 770
3. Rekisterin nimi
Kuntosalin jäsenhallinnan rekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme
harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, jäsenten kanssa tapahtuvaan yhteydenpitoon,
jäsenille kohdistettuun markkinointiin ja viestintään sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, ammatti, sähköposti, salikortin numero ja
jäsennumero
6. Tietojen säilytysaika
Rekisteritiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröitynyt luovuttaa henkilötietonsa tehdessään avainkorttisopimuksen.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti kuntosalin henkilökunnan toimesta. Tietoja ei
säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle paitsi
- ellei kyseessä ole lakisääteinen velvoite luovuttaa tietoja viranomaisille
- jos olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen
osan myynnissä
- kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi,
sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai
viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi
9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien

tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
10. Rekisterin suojaus
Avainkorttisopimukset säilytetään kansioissa lukitussa tilassa, jonne ainoastaan
henkilökunnalla on pääsy. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa
olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sähköinen tietojärjestelmä ei ole
yhteydessä internetiin.
11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Tarkistuksia koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti kuntosalin vastaanoton
aukioloaikoina.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Jäsenellä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

