Tietosuojaseloste
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjä
Tanssikoulu KMDance Oy
Fallåker 1c
02740 Espoo
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Kati Hallio
toimisto@kmdance.fi
044 0592790
Rekisterin nimi
Tanssikoulu KMDance Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi omille asiakkaille
Analysointi ja tilastointi
Rekisterin tietosuojasisältö
Asiakkaan perustiedot: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero,
ilmoittautumistiedot.
Alaikäisen oppilaan kohdalla lisäksi: huoltajan nimi, huoltaja sähköpostiosoite ja huoltajan
puhelinnumero.
Asiakkaiden tiedot on hankittu säännönmukaisista tietolähteistä (asiakkaiden itsensä antamat
tiedot).
Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika ja rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen
ylläpitämistä tai kirjanpitoa varten. Myös ne asiakasrekisterissä olevat, jotka eivät ole
ilmoittautuneet tunneille, jäävät tanssikoulun markkinointisähköpostilistalle. Tiedot poistetaan,

kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa. Markkinointisähköpostilistalta tiedot
poistetaan myös asiakkaan pyynnöstä.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on rajattu ja tietoihin pääsee vain
salasanan avulla. Palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy
rekisteritietoihin. Tietoturvan taso auditoidaan tasaisin väliajoin sisäisen auditoinnin avulla.
Henkilötietoja käsittelevät vain Tanssikoulu KMDance Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt.
Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteröiden oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tarkastettavaksi häntä itseään
koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus. Rekisteröidyllä on
myös oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Asiakkaalle lähetetään automaattisesti kuukausittainen oppilaskirje, joka sisältää tietoa
tanssikoulun tärkeistä päivämääristä ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi asiakkaalle lähetetään
muita ryhmäkohtaisia tiedotteita. Myös niille asiakasrekisterissä oleville, jotka eivät parhaillaan ole
ilmoittautuneet tunneille, lähetetään markkinointikirje. Asiakkaan on mahdollisuus perua
uutiskirjeen tilaus ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle tai suoraan markkinointikirjeessä olevan
linkin kautta.
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