TIETOSUOJASELOSTE 25.5.2018
(Henkilötietolaki 523/1999 10 § ja 24§)

Tietosuoja, Urhea-säätiön suoramaksurekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Urhea-säätiö sr, Y-tunnus 2624438-8
c/o Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
Mäkelänkatu 49 3 krs.
00550 Helsinki
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtajan yhteystiedot
Simo Tarvonen
Urhea-säätiö sr
c/o Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
Mäkelänkatu 49 3 krs.
00550 Helsinki
3. Rekisterin nimi
Urhea- säätiön suoramaksurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yksityishenkilöille menevien maksutapahtumien suorittamista varten. Tietoja
säilytetään kirjanpitolain mukaisesti.
5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme asiakkaista ja alihankkijoista tässä yhteydessä seuraavaa henkilötietoa: Nimitiedot, osoite ja
pankkitilin numero.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Maksuperusteen syntymisen yhteydessä henkilöltä itseltään, tai sopimuksista saadut henkilötiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten,
että asiattomilta on niihin pääsy kielletty. Rekisteristä otetaan käsittelytarpeen mukaan
paperitulosteita tai otteita, jotka tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä, ellei niihin liity työnantajan
säilytysvelvollisuutta (lukituissa tiloissa).
b) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Urhea-säätiön henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus,
eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Urheasäätiön tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja
laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Urheasäätiön henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.
10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Urheasäätiön rekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa
toiminnanjohtajalle. Henkilöllä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus
saada tietoonsa itseään koskevat, tallenteiden sisältämät tiedot henkilötietolaissa tarkemmin
määritellyn oikeuksin ja rajoituksin. Tarkastuspyynnön voi osoittaa kirjallisena seuraavaan
osoitteeseen:
Urhea-säätiö / Tarkastuspyyntö
c/o Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen
Mäkelänkatu 49 3 krs.
00550 Helsinki
Tarkastuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi, tai jos tarkastukseen liittyy suuri työmäärä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Virheelliseksi havaitut tiedot korjaa, oikaisee, täydentää tai poistaa asiakas/alihankkijarekisterin
pääkäyttäjä. Korjauspyynnön voi lähettää samaan osoitteeseen kuin tarkastuspyynnön (kts. edellä).

