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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Y-tunnus 2844561-8)
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (Y-tunnus 1015428-1)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Markku Tamminen
markku.tamminen@tuni.fi
+358 50 447 8505

3. Tietosuojavastaava

tietosuoja@tuni.fi

4. Rekisterin nimi

SportUni:n asiakasrekisteri ja ohjaajarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Tampereen korkeakouluyhteisö käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja:

6. Rekisterin tietosisältö

-

Yhteisön tarjoamien maksullisten liikuntapalvelujen toteuttamiseksi.
Maksuseuranta ja liikuntaoikeuden todentaminen sekä kulkuoikeuksien käsittely. Liikuntakurssien, palloiluvuorojen ja ryhmäliikuntatuntien ilmoittautumisten sekä tilavarausten käsittely. (käsittelyperuste sopimus)

-

SportUnin toiminnasta tiedottamiseen (käsittelyperuste suostumus;
voit peruuttaa sähköiset tiedotteet koska tahansa saamasi ohjeen mukaisesti)

-

Liikuntapalveluja koskevan palautteen keräämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. (käsittelyperuste rekisterinpitäjän oikeutettu etu; sähköpostiosoitteen kerääminen mahdollistaa kohdennetun vastauksen antamisen palautteeseen)

-

Liikunnanohjaajien tietoja käytetään sisäiseen yhteydenpitoon, nettisivujen ohjaajakuvausten ylläpitoon ja ohjaajien omasivun ylläpitoon.
(omasivulla ohjaajat näkevät omat tuntinsa ja muiden yhteystiedot,
jotka antavat siihen suostumuksensa)

Liikuntapalvelujen toteuttamiseksi asiakkaista käsiteltävät tiedot:
- asiakkaan nimi,
- sähköpostiosoite,
- oppilaitos,
- status (opiskelija/henkilökunta),
- maksukausitiedot
- mahdollisen ostetun ohjauspalvelun tyyppi ja sen maksutieto
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Rekisteriin kerätään liikunnanohjaajista seuraavat tiedot
- nimi,
- sähköpostiosoite,
- puhelinnumero,
- sopimuskorkeakoulu (TAU/TAMK)
- palkkiotyyppi (työsopimus/lasku)
- tuntityypit, joita pystyy ohjaamaan
SportUni:n toiminnasta tiedottamista varten käsiteltävät tiedot:
- sähköpostiosoite
Liikuntapalveluja koskevan palautteen keräämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi käsiteltävät henkilötiedot:
- sähköpostiosoite,
- palautteen sisältö (kampus, jota palaute koskee, palautteen kohde ja
vapaamuotoinen palauteteksti)

7. Tietolähteet

Liikuntamaksutiedot saadaan automaattisesti SISU:sta ja TUNI Pay verkkomaksusta sekä asiakaspalvelijoiden manuaalisista tallennuksista asiakaspalvelupisteissä. Maksetut ohjauspalvelutiedot lisätään manuaalisesti. Asiakkaiden tekemät kurssi- ja ryhmäliikuntailmoittautumiset sekä vuorovaraukset tulevat netti-ilmoittautumissovelluksesta. Ohjaajien tiedot lisätään manuaalisesti.

8. Tietojen luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Tietoja käytetään kulkuoikeuksien myöntämiseen liikuntatiloihin asiakkaan
hakiessa oikeuksia muualta kuin omalta kotikampukseltaan.
Kurssi-ilmoittautuneiden sähköpostiosoitteisiin voidaan lähettää postia, joka
sisältää linkin palautekyselyyn (Office Forms tms.).

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
A manuaalinen aineisto

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään järjestelmässä, jonka käyttö on TUNI-käyttäjätunnusten takana. Käyttäjätunnukset järjestelmään on annettu vain SportUni:n
liikuntapalvelujen henkilökunnalle ja liikuntatilojen vastaanottoon.
B sähköisesti käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot säilytetään järjestelmässä, jonka käyttö on TUNI-käyttäjätunnusten takana. Käyttäjätunnukset järjestelmään on annettu vain SportUni:n
liikuntapalvelujen henkilökunnalle ja liikuntatilojen vastaanottoon.

11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Liikuntamaksutiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, kun suoritettu liikuntamaksukausi on ohi. Ilmoittautumis- ja varaustiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä, kun kurssi tai varattu vuoro on ohi ja asianmukaiset maksut
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on suoritettu. Ohjauspalveluiden maksutiedot poistetaan automaattisesti rekisteristä vuoden kuluttua maksusta. Liikunnanohjaajien tiedot poistetaan manuaalisesti, kun ohjaaja ei enää työskentele SportUni:lla.
12. Tieto automaattiRekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin tai profiloinsen päätöksenteon tai tiin.
profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
-

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-

Oikeus tietojen oikaisemiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-

Oikeus tietojen poistamiseen
o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-

Vastustamisoikeus
Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä.

-

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

-

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen
asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä
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on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä muita oikeussuojakeinoja.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

