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Rekisterin nimi:
Studio Dance Pitin asiakasrekisteri
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kun hän tekee sitovan
ilmoittautumisen tanssikoulun nettisivujen kautta yhdelle tai useammalle kurssille.
Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähde
Henkilötiedot, joita tanssikoulu käsittelee, ovat säännönmukaisesta tietolähteestä eli
asiakkaan itsensä ilmoittamia ja saatu nettisivujen ilmoittautumislomakkeen tai sähköpostin
kautta.
Näihin tietoihin kuuluvat: oppilaan etunimi, sukunimi, puhelinnumero, kurssimaksun
maksajan postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, oppilaan täysi-ikäisyys, alaikäisen
osallistujan huoltajan nimi ja puhelinnumero. Ilmoittautuneen asiakkaan henkilötiedot
sisältyvät ryhmään asiakkaat sekä oman kurssivalinnan mukaiseen ryhmään tai ryhmiin
(läsnäololista).
.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
* kurssille ilmoittautuneiden henkilöiden kurssivalintojen kirjaus: ryhmien osallistujamäärän
tietäminen, jonka perusteella varmistetaan kurssin toteutuminen sekä läsnäoloseuranta
mahdollisten korvauskertojen käyttöä varten
* yhteystietojen kirjaus tuntimuutoksista, -peruutuksista tai näytösinfoista yms. ilmoittamista
ja tiedottamista varten
* kurssimaksun/-maksujen laskutus ja mahdollinen perintä
* alaikäisten ilmoittautuneiden huoltajan suostumus ja yhteystiedot kirjataan, jotta asiakkaan
ja tanssikoulun välinen asiakkuussopimus on lainvoimainen (alle 18-vuotiaan osalta
asiakassopimuksen tekee huoltaja)
* verkkokaupan tuotteiden tilaus ja maksu
* tietoja ei käytetä profilointiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja tanssikoulun välinen sopimus,
joka tulee voimaan ilmoittautumislomakkeen lähettämisestä nettisivujen kautta ja jonka
asiakas ilmoittautumalla hyväksyy. Ilmoittautumalla tanssikursseille nettisivuilla asiakas
antaa tanssikoululle kirjallisen suostumuksen käsitellä henkilötietojaan tässä selosteessa
kuvatulla tavalla.
Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille perintäyhtiö Intrumia lukuunottamatta
(kurssimaksu/-maksut joudutaan laittamaan perintään). Tietoja voidaan rekisterin pitäjän
toimesta siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja käsittelevät rekisterin pitäjän lisäksi työntekijät, joiden työnkuvaan tietojen
käsittely kuuluu: opintosihteeri sekä opettaja opettamansa kurssin osallistujien osalta.
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään minimissään niin kauan kunnes kurssi on maksettu
täysimääräisesti ja kurssi on loppunut (läsnäoloseuranta korvauskertoja varten, kurssin
kesto yleensä yhden lukuvuoden syyskuusta toukokuuhun). Mikäli kurssimaksu on
maksamatta kurssin jo loputtua, henkilötiedot säilytetään kurssimaksun perimistä varten.
Koska tanssikoulu antaa taiteen perusopetuksen mukaista opetusta, säilytämme
henkilötietoja opintosuoritusten kirjaamista varten myös yhtä lukuvuotta pidempään. Mikäli
asiakas ei halua opintosuorituksiaan kirjattavan tai säilytettävän myöhempää todistukseen
kirjaamista varten, tulee hänen pyytää tietojensa poistamista rekisteristä rekisterinpitäjältä ja
tällöin henkilötietojen säilytysaika on vähintään yllä selostettu minimi.
Tietosuoja
Asiakasrekisteri löytyy tanssikoulun nettisivujen ilmoittautumisjärjestelmästä sekä
ilmoittautumistiedoista koostetulta tiedostolta, joka sijaitsee internet-palvelimella. Molemmat
on suojattu salasanoilla ja niihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä
opintosihteerillä. Laitteet, joilla rekisteriä käsitellään, on suojattu asianmukaisella ja
ajantasaisella tietoturvalla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja käsitellään
luottamuksellisesti, huolellisesti ja asiaankuuluvasti.
Opettajilla on pääsy omien kurssiensa läsnäololistoihin, jotka ovat paperiset ja niitä
säilytetään tanssikoululla lukkojen takana. Paperisessa listassa on osallistujan nimi,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä osallistujan läsnäolokerrat. Opettajat on ohjeistettu
pitämään läsnäololistat salassa ja vain omassa käytössään.
Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miten hänen tietojaan käsitellään, kauan niitä säilytetään
ja hän voi myös pyytää henkilötietojensa poistamista, mikäli se on mahdollista käsittelyaika
huomioiden (kurssimaksun/maksujen tulee olla hoidettu asiakassopimuksen mukaisesti).
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle

pääsääntöisesti kuukauden kuluessa, EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilölllisyytensä.
Asiakas voi myös pyytää henkilötietojensa korjaamista tai käsittelyn rajoittamista.Lisäksi
asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn niiltä osin kuin
asiakassopimuksen mukaisesti se on mahdollista (ilmoittautuneen asiakkaan kurssimaksu(t)
on asianmukaisesti maksettu) tai tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa
käsittelyä koskien.
Harrastusmahdollisuus ilman henkilötietojen luovuttamista
Henkilötietojen antaminen on tanssikoulun ja asiakkaan välisen sopimuksen tekemisen
vaatimus ja tietojen antamatta jättäminen tarkoittaa, ettei ilmoittautumista voida kirjata.
Tällöin on mahdollista osallistua tanssitunneille ja kursseille kertamaksulla tai viiden kerran
kortilla maksamalla tunnin tai kortin käteisellä tanssikoulun toimistossa. Tässä tapauksessa
asiakas ei saa ilmoituksia tai tiedotteita mahdollisista tuntimuutoksista tai peruutuksista yms.,
eikä hänen osaltaan voida kirjata suorituksia taiteen perusopetukseen osallistumisesta.
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