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Yrityksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
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Rekisterinpitäjä
Danceteam International Oy
Ruutikatu 8 B 56, 02650 Espoo
040 1639 494
office@danceteaminternational.com
(jäljempänä ”me” tai ”YRITYKSEN NIMI”)
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Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Maria Lehto
Ruutikatu 8 B 56, 02650 Espoo
040 1639 494
maria@danceteaminternational.com
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Rekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI
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Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai
muun asiallisen yhteyden perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
ü asiakkaille oleellisen tiedon välittäminen,
ü asiakassuhteemme hoitaminen,
ü asiakkaidemme laskutus;
ü palveluidemme ja tuotteidemme toimittaminen ja kehittäminen (mm.
tanssituntien
tarjoaminen
asikkaille,
tanssituntitarjontamme,
tanssitapahtumiemme ja muiden tuotteidemme kehittäminen);
ü sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
ü sähköinen ja suoramarkkinointi,
ü mainonnan kohdentaminen
verkkopalveluissa.
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Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asiakasrekisterin
rekisteröidyn henkilötietoja:
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seuraavia
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ü

rekisteröidyn perustiedot* kuten nimi, alaikäisen ollessa kyseessä huoltajan
nimi, syntymäaika, rekisteröidyn (tanssioppilas) käydessä koulua, rekiseröidyn
koulun nimi;

ü

rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite (erikseen laskutusta ja
tiedonvälitystä varten), puhelinnumero, osoitetiedot;

ü

laskutusta varten rekisteriin tallennettavat tiedot* kuten tieto asiakkaan
valitsemista maksueristä;

ü

yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot* kuten y-tunnus ja
yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;

ü

asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot siitä, mille tanssitunneille
asiakas on ilmoittautunut*, kuka on suositellut kyseisiä tanssitunteja
asiakkaalle, milloin asiakas on alkanut käydä tanssitunneillamme, menneistä ja
muut asiointitiedot (esim. asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti järjestelmäämme
syöttämät tiedot, asiakkaan / rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja
yhteydenotot);

ü

mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot kuten
rekisteröidyn suostumus valokuvaamiseen sekä video – ja/tai äänitallenteiden
ottamiseen seuraavasti:
1. Saapuessaan viikkotunneillemme, oppilasnäytöksiimme tai muuhun
tapahtumaamme rekisteröity/asiakas tiedostaa, että Danceteam International
Oy:llä on oikeus valokuvaamiseen, sekä video- ja/tai äänitallenteiden
ottamiseen.
2. Tapahtumaamme osallistumalla rekisteröity/asiakas hyväksyy haastattelut,
valokuvauksen,
äänitallennuksen,
videotallennuksen
sekä
niiden
julkaisemisen, toistamisen ja käytön kaikissa Danceteam International Oy:n
kanavissa (nettisivut, sosiaalisen median kanavat, uutiskirjeet) sekä
markkinoinnissa. Myös Danceteam International Oy:n työntekijöillä on oikeus
käyttää kerättyä video- ja valokuvamateriaalia. Tapahtumaan osallistuessaan
asiakas luovuttaa kaikki kerätyn materiaalin käyttöoikeudet ilman korvausta
Danceteam International Oy:lle.
3. Rekisteröidylle/asiakkaalle on kerrottu video- ja valokuvaus -ehdoista ennen
tapahtumaa.
4. Danceteam International Oy vakuuttaa, että materiaalia ei käytetä
epäsopivassa tai loukkaavassa tarkoituksessa.
5. Rekisteröity/asiakas voi halutessaan kieltää videoimisen ja valokuvauksen
VIIKKOTUNTIEN AIKANA, kirjoittamalla siitä pyynnön osoitteeseen
office@danceteaminternational.com. Rekosteröidyllä/asiakkaalla on myös
oikeus tarkistaa julkaistu video- ja valokuvamateriaali ja pyytää niiden
poistamista.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme
ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi
toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.
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Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja ensisijaisesti rekistetöidyltä itseltään. Rekisteröity/asiakas antaa
pyytämämme tiedot tehdessään sähköistä ilmoittautumista internetsivujemme
kautta. Rekisteröidyn/asiakkaan pyynnöstä tietoja voidaan päivittää sähköpostitse.
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Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
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Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan ne
Danceteam International Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä
asiakastietoja, eli Danceteam International Oy:n operatiivinen johto. Kullakin
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Tanssituntiemme opettajille jaetaan ainoastaan tunneille ilmoittautuneiden
asiakkaiden nimet sekä tiedonvälitystä varten ilmoitettu sähköpostiosoite ja
puhelinnumero, jos rekisteröity/asiakas on antanut puhelinnumeron tiedonvälitystä
varten.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi
on tarpeellista. Henkilötietojen säilyttäminen on henkilötiedon käyttötarkoituksen
vuoksi tarpeellista niin kauan kuin rekisteröity on asiakkaamme ja/tai Danceteam
International Oy:llä on saatavia (esim. laskuun perustuvia saatavia) rekisteröidyltä.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä
käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä
henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
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Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus
peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen
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perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee
yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme
kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin
perustein.
Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa
käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
10 Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset
muutoksemme selosteessa.

