TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Tanssikoulu Wimma Oy on suomalainen tanssitunteja tarjoava yritys kuudella eri paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla. Asiakkaidemme palvelemiseksi ja palveluiden tuottamiseksi
keräämme tarpeellisia tietoja asiakkaistamme. Keräämme ja käsittelemme tietoja vain ennalta määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Tietosuoja-asiat ovat meille tärkeitä, ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja
suojaamme, sekä miten voit vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käytäntöön. Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksia, voit ottaa meihin
yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.
Mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka ne keräämme?
Tanssikoulu Wimma Oy:n asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden perustietoja, jotka asiakkaat ovat itse tallentaneet asiakassuhteen rekisteröintivaiheessa MyClub -asiakastietojärjestelmään tai vaatetilausten yhteydessä Mycashflow-verkkokauppaan. Lisäksi rekisteristä
löytyy tietoja, joita asiakas on antanut käyttäessään tanssikoulu Wimman pukuvuokraamoa. Asiakassuhteen aikana tietoja kerätään sähköpostitse, puhelimitse ja mahdollisesti
muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietoja. Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisestä siihen tarkoitetulla työkalulla, kuten Google Analyticsillä.
Tietoja, joita keräämme ovat:
•
Oppilaan nimi ja sukupuoli
•
Oppilaan syntymäaika
•
Huoltajan nimi (jos oppilas alaikäinen)
•
Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan postiosoite ja postitoimipaikka
•
Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan puhelinnumero
•
Oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan sähköpostiosoite
•
Oppilaan ryhmätiedot
•
Muut asiakassuhteeseen vaikuttavat tiedot, kuten perheenjäsenten nimet perhealennusta varten
•
Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan ilmoittautumishistoria ja tuntikäynnit
•
Kuvauslupa (saako tanssikoulu tallentaa oppilaasta kuvia ja videoita tanssitunnilta
ja oppilasnäytöksestä)
Palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja ovat
•
IP-osoitetiedot/muu tunniste
•
Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot
•
Evästeiden kautta kerätyt tiedot
•
Sosiaalisten medioiden kautta saadut tiedot

Tanssikoulu Wimman sivuilla voi olla sosiaalisen median liitännäisiä (Facebook, Instagram) sekä linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. 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.
Näihin Tanssikoulu Wimman sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin
tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Tanssikoulu Wimmalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä täten ole vastuussa mistään niillä julkaistusta
materiaalista tai niiden käytöstä
Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietojasi?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Tanssikoulu Wimma Oy:n asiakassuhteet. Tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, viestintä, laskutus ja markkinointi. Järjestelmään rekisteröidään vain asiakassuhteen kannalta tarpeellisia tietoja.
Asiakkuuden hallinnassa käytämme MyClub-palvelua, jossa rekisteröityjä tietoja käytetään
läsnäoloseurantaan, yhteydenpitoon ja laskutukseen. Oppilasnäytöksissä käytössämme
ovat oppilaista nimilistat, joilla hallinnoimme näytösten puvustusta. Lisäksi saatamme tarvita henkilötietojasi ja evästeitä palveluiden tuottamisen ja kehittämisen yhteydessä.
Voimme käsitellä henkilötietojasi myös viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin, kuten
asiakastiedotteiden kohdentamiseen sekä mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdentamiseen. Näiden tietojen avulla pystymme tarjoamaan verkkosivukävijöille laadukasta sisältöä ja oikein kohdennettua markkinointia. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen
tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.
Kuka henkilötietojasi käsittelee?
Henkilötietojasi käsittelevät Tanssikoulu Wimma Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät
tanssituntien läsnäoloseurantaan, laskutukseen sekä viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin.
Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn.
Kuinka turvaamme henkilötietosi?
Säilytämme tietoja sähköisesti palveluntarjoajamme (MyClub) palvelimilla. Palvelimet on
suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin. Palvelimiin on pääsy vain tarkoin määritellyillä henkilöillä. Keräämämme ja käsittelemämme tiedot suojataan huolellisesti, eikä
niitä luovuteta ulkopuolisille.
Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?
Emme myy emmekä pääsääntöisesti luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötiedot luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain niissä tilanteissa, joissa asiakkaan
maksamaton lasku on tarpeen lähettää perintätoimiston (Axactor) hoidettavaksi sekä mahdollisissa lain vaatimissa tilanteissa.
Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?
Henkilötietojasi käsitellään vain Euroopan unionin alueella. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, eikä siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta. Asiakassuhteen päätyttyä poistamme rekisteriin tallennetut tietosi pyynnöstäsi.
Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen?
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua,
poistoa tai täydennystä. Näissä tilanteissa edellytämme kirjallista pyyntöä rekisterin ylläpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa. Tietojen luovutuksen yhteydessä on todistettava henkilöllisyys. Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan.
Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.
Rekisterinpitäjä varaa oikeuden päivittää tietosuojaselostetta tarpeen mukaan, ilmoittamatta siitä erikseen. Tehdyt muutokset astuvat voimaan niiden julkaisupäivänä.
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