KuntoRitarit Oy –
Tietosuojaseloste
Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999)
10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja
voimme kerätä Sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi
yhteyttä KuntoRitarit (www.kuntoritarit.fi) verkkosivustomme kautta
(jäljempänä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia
tietoja käyttää. Käyttämällä Palveluamme ja solmimalla
asiakassuhteen hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla
siitä uuden version verkossa (www.kuntoritarit.fi) tai
KuntoRitareiden virallisella ilmoitustaululla, joten ole hyvä ja
tarkista se säännöllisesti.
Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden
version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen
hyväksynnäksi.
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Rekisterin nimi: KuntoRitarit asiakasrekisteri ja testausrekisteri
Rekisterinpitäjä: Osakeyhtiö KuntoRitarit, Kalkunvuorenkatu 11 c 13,
33330 Tampere Y-tunnus: 2631237-9 (jäljempänä "KuntoRitarit"),
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Ilja Nykänen p. 040 555 1787,
ilja@kuntoritarit.fi

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, aikaisempi testaushistoria (jos saatavilla tai asiakas
haluaa nämä tiedot meille luovuttaa) sekä tekemiemme testien
tulokset (ellei asiakas tätä erikseen kiellä).
Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka olet itse toimittanut
kirjallisella yhteydenottolomakkeella tai tullessasi testaukseen
antanut ja allekirjoituksella hyväksynyt annettavaksi.
Selvyyden vuoksi: emme koskaan kerää henkilön sotu tai muita
luottamuksellisia tietoja (poislukien ne tiedot, jotka ovat eritelty
yllä).
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:
Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen
hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja
kehittämiseen, Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja asiakas
viestimiseen, sekä tarvittaessa laskuttamiseen.
Asiakkaan omasta pyynnöstä tallennamme asiakkaan vanhan
testaushistorian, jotta asiakkaan kehitystä voidaan paremmin
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seurata/ohjata. Jos et halua tietojen tallennusta testeistä, niin
ilmoita siitä testauksen yhteydessä.
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös
lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä.
Nämä ovat kuitenkin harvinaisia. Mikäli et halua saada meiltä
viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta meille.
TIETOJEN LUOVUTUS:
Emme milloinkaan luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille
osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS:
Osakeyhtiö KuntoRitarit säilyttää testauksen esitietolomakkeita
paperisessa ja digitaalisessa muodossa. Rekisteri on suojattu
ulkopuolisten käytöltä ja tiedot sijaitsevat Tampereella. Emme käytä
rekisterin ylläpitoon pilvipohjaisia verkkopalveluita vaan data on
meillä omissa koneissa tai kirjallisena omissa tiloissamme.
Rekisterin käyttö on suojattu aina henkilökohtaisin tunnuksin ja
salasanoin.
Paperiaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, jonne pääsy on
rajoitettu ja joka on suojattu teknisten keinojen avulla.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan KuntoRitareiden työntekijöillä,
joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen
käsittelyä. Työntekijöitä sitoo aina vahva vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilökunta on koulutettu
asian mukaisesti. Rekisterin käyttö on aina luottamuksellinen ja
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käyttäjiä sitoo aina salassapitovelvollisuus, myöskin oman
henkilökunnan kesken.
EVÄSTEET:
Emme kerää tai hyödynnä evässiteitä tai käytä sivustollamme
mitään ulkopuolisia ohjelmistoja keräämässä mitään vierailu tai
markkinointi historiaa.
SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET:
KuntoRitareiden verkkosivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä
kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median
liitännäisiä (esim. Facebookin tai LinkedIN yhteisöliitännäisiä).
Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää
tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median
palveluntarjoajille.
Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten
internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin
näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet
kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.
KuntoRitareiden sivustoilla ja Palvelussa oleviin mahdollisiin
kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen
osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen
yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja.
Korostamme, että KuntoRitareilla ei ole määräysvaltaa tällaisiin
kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä KuntoRitarit ole
vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden
käytöstä.
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REKISTERÖIDYN OIKEUDET:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus
tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon
korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti vapaamuotoisesti ja allekirjoitettuna tässä
tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle
henkilölle. Oikaisupyynnön tekijä tunnistetaan aina ennen pyynnön
toteuttamista.
Tietojen tarkistusta koskevan pyynnön voi esittää myös
henkilökohtaisesti Osakeyhtiö KuntoRitarit virallisessaa
käyntiosoitteessa konttorin aukiolo aikoina Kalkunvuorenkatu 11 c
13, 33330 Tampere tai/ja meidän testausyksikössämme Osakeyhtiö
KuntoRitarit (Kalevan uintikeskus), Joukahaisenkatu 7, 33540
Tampere.
Sinulla on oikeus kieltää koska tahansa Osakeyhtiö KuntoRitareitä
käsittelemästä Sinua koskevia tietoja, pyytää poistamaan tietosi
rekisteristä, siirtämään ne toiselle yritykselle jne, ilmoittamalla siitä
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Saat pyynnöstäsi virallisen
vastineen.
MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN:
Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset viipymättä
verkkopalveluumme.
Tämä versio päivitetty 14.2.2018
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