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TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 30.5.2017

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Kemin kaupunki, liikuntapalvelut, uimahalli

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Meripuistokatu 28, 94100 Kemi

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi

Hallimestari Janne Jylkkä

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Meripuistokatu 28, 94100 Kemi
0400 929 048
janne.jylkka@kemi.fi

3. Rekisterin nimi Kemin uimahallin kassajärjestelmä Timmi sarja- ja kausikorttien
tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/ rekisterin käyttötar-
koitus 

Asiakassuhteen hoitaminen ja tilastointi. 
Rekisterinpitäjä ylläpitää Kemin uimahallin sarja- ja kausikortti asiakkaiden 
henkilö-, lataus-, käyttö- ja maksutietoja. Asiakkaiden tietoja säilytetään vain sen 
ajan, kuin se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Tilastoinnissa ei näy 
yksilötason tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö Sarja- ja kausikortteihin liittyvät tiedot ovat kortin yksilöivä sarjanumero, asiakkaan
nimi, mahdollinen työnatajan (yrityksen) nimi, korttityyppi asiakasryhmittäin; 
aikuiset, nuoret, lapset, eläkeläiset, työttömät, uimaseurat ja yritykset. Lisäksi 
henkilökohtaisten korttien haltijat ryhmitellään kaksiaikahinnoittelun perusteella 
aamu- ja iltakävijäryhmiin.

Lisäksi rekisteriin luotaessa laskutusasiakkaita käytetään Timmi tilanvaraus- ja 
resurssienhallinnan tietosuojaselosteessa mainittuja rekisteritietoja hyväksi yritys 
ja yhteisötason asiakkaita käytettäessä.

6. Säännönmukaiset tietoläh-
teet Asiakkaan päätös hankkia sarja- tai kausikortti, jota luotaessa tiedot kirjataan 

lippukassalla. Muutoksista vastuu jää asiakkaalle.

7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen peri-
aatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön val-
vonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
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Sovelluksien Timmikassan ja Timmikortin kautta käytetään ja hallinnoidaan 
tietokantaa, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Tietokanta on Kemin kaupungin tietohallintakeskuksen palvelimelle tallennettuna. 
Tietokantapalvelimesta ja tietoliikenneyhteyksistä vastaa Kemin kaupungin 
tietohallintakeskus ja sovelluksesta järjestelmätoimittaja eTimmi Oy.

9. Tarkastusoikeus ja tarkas-
tusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoi-
hinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 
mainitulle vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tie-
don korjaamisen toteuttami-
nen (HetiL 29 §)

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto 
voidaan oikaista oma-aloitteisesti. 

Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kir-
jallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaa-
timukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä 
asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramark-
kinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 
varten (HetiL 30 §). 


