
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä dokumentti on Uimaopetus Janita Kylänpään (y-tunnus 2637653-2) henkilötietolain (10 

ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri ja tietosuojaselosta. 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 24.5.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. Rekisterin 

ylläpitäjä varaa oikeuden päivittää selostetta toiminnan ja sivuston kehittyessä, sekä muutoin 

tarvittaessa. 

Käyttämällä www.uima.fi –sivustoa ja ilmoittautumalla kurssille hyväksyt tämän rekisteri- ja 

tietosuojaselosteen. 

 

Rekisterinpitäjä 

Uimaopetus Janita Kylänpää, Kuusjoenperäntie 121, 25340 Kanunki 

Y-tunnus: 2637653-2 

Rekisteriasioita hoitava henkilö: 

Janita Kylänpää/Uimaopetus Janita Kylänpää, Kuusjoenperäntie 121, 25340 Kanunki 

janita.kylanpaa@uima.fi, 040 7767 863 

 

Rekisterin nimi 

www.uima.fi –sivuston rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Sivustolla vierailun yhteydessä ei kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään kurssille 

ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, 

laskutukseen, satunnaiseen markkinointiin sekä tilastointiin. Lasten opetustunneilla opettaja 

pitää kirjaa kunkin lapsen suoritusmerkinnoista. 

 

Rekisterin tietosisältö 

- Kurssiosallistujan ja huoltajan etunimi ja sukunimi + mahd. yrityksen nimi. 

- Osoite 

- Sähköpostiosoite 

- Puhelinnumero 

- Kurssiosallistujan syntymäaika 

- Lasten kurssien osalta merkinnät lapset uimataidon taitotasosta ja mahdolliset 

suoritusmerkinnät 

 

 

 

http://www.uima.fi/
mailto:janita.kylanpaa@uima.fi
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Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja ei säilytetä pidempää, kuin niiden käytön kannalta on oleellisista tai kuin laki 

vaatii. Kurssiosallistujien taitotaso- ja suoritusmerkintälistat tuhotaan polttamalla kurssien 

jälkeen.  

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Reksiteriin tallennetut tiedot saadaan asiakkaalta kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoittautumislomakkeen/sähköpostin/sosiaalisen median/tapaamisen ja puhelimen 

välityksellä. Kurssiosallistujien taitotaso- ja suoritusmerkinnät kerätään tuntien aikana ja ne 

pohjautuvat lapset taitotasoon. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkosivujen ja 

ilmoittautumisjärjestelmän teknistä hallinnointia sekä yrityksen työntekijöitä, jotka toivat 

kyseisen osallistujan ryhmän vastuullisena opettajana. Reksiterin tietoja ei luovuteta EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Reksiterin ylläpitäjän sähköiset tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla, 

lisäksi mobiililaitteet on suojattu salasanoin. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja 

salasanaa, jotka ovat vain rekisterin ylläpitäjän tiedossa. Mahdolliset manuaaliset aineistot 

(taitotaso- ja suoritusmerkintälistat) sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääse kielletty. 

 

Tarkastusoikeus 

Käyttäjällä on oikeus henkilötietolain mukaan tarkistaa, pyytää muuttamaan ja poistamaan 

henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. 

Pyynnöt tulee tehdä joko kirjallisesti osoitteeseen: Uimaopetus Janita Kylänpää, 

Kuusjoenperäntie 121, 25340 Kanunki tai sähköpostilla janita.kylanpaa@uima.fi 

 


