
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä on Saana Sport Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 
tietosuojaseloste. Laadittu 20.2.2023. Viimeisin muutos 20.2.2023. 

  
1. Rekisterinpitäjä 

Saana Sport Oy / Vuores Gym 
Y-tunnus 3306395-6 
Orioninkatu 7, 37140 Nokia (virallinen postiosoite) / Vuoreksen Puistokatu 98 A LH1, 33870 
TAMPERE 
suhonen.panu@outlook.com / info@vuoresgym.fi 
050-546 3367 
  
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Panu Suhonen 
050-546 3367 
suhonen.panu@outlook.com 
  
3. Rekisterin nimi 

Saana Sport Oy / Vuores Gym Asiakasrekisteri / Web-Kulkuri, 
verkkosivut www.vuoresgym.fi, 
sähköpostikirjeenvaihto. 
Toimittajarekisteri. 
Tallentavasta kameravalvonnasta on laadittu erillinen rekisteriseloste. 
  
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle 
Asiakasrekisterissä on henkilön henkilökohtainen suostumus, joka annetaan asiakasrekisteriin 
rekisteröityessä. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsen- / kulkukoodien toimittaminen ja yhteydenpito 
asiakkaaseen tarvittaessa, esimerkiksi kuntosalin  ohjeiden-, turvallisuussääntöjen- mukaisen 
käytön ohjeistamisessa. 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
Verkkosivut / välttämättömyys. 
Sähköpostikirjeenvaihto / Normaali vapaaehtoisuus. 
Toimittajarekisteri / Yrityksen ja Toimittajan yhteinen etu. 
  
5. Rekisterin tietosisältö 

Web-Kulkurissa rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero. Asiakastietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan ja ne poistetaan, kun Asiakas 
ilmoittaa, että asiakastilin säilyttäminen ei ole enää tarpeellista. 
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä 
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden 
tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. 
Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 
Sähköpostit, kaikki sähköpostisisältö osoitetietoineen. Sähköpostit poistetaan vuosittain. 
Toimittajarekisteri, tarpeelliset yhteys-, tuote-, palvelu- ja hintatiedot. Toimittajatietoja säilytetään 
niin kauan, kuin niille voi olla tarvetta. 



 
 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta pääasiassa Hänen rekisteröityessään 
asiakkaaksi Web-Kulkuri verkkokaupassa. Pienemmissä määrin Asiakkaan antaessa 
rekisteritietoja sähköpostilla tai muulla viestijärjestelmällä, kuten SMS, Messenger tai WhatsUp. 
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista 
lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 
Verkkosivut, Saana Sport Oy / VuoresGym ei kerää itse mitään erillistä tietoa verkkosivujensa 
kautta vaan ainoastaan Verkkokaupan kautta tulevia Asiakastietoja. 
Sähköposti > Sähköpostit. 
Toimittajarekisteri > Toimittajien yhteydenotot ja normaali toimittajahaku. 
 
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista 
siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei 
siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. 
Tietoja voidaan luovuttaa pyydettäessä viranomaisille, kuten Poliisille. 
Web-Kulkurin tukihenkilöstöllä on mahdollisuus päästä Asiakasrekisteritietoihin, mutta Heillä ei ole 
niiden käyttöoikeutta. 
  
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki päätelaitteet, joilla tietoja käsitellään on suojattu 
salasanalla. 
  
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai kirjeitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 
kuluessa). 



TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE 
Rekisterinpitäjä 
Saana Sport Oy / Vuores Gym (Y-tunnus 3306395-6) 
Vuoreksen Puistokatu 98 A LH1 
33870 TAMPERE 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Panu Suhonen 
045-201 6780 
suhonen.panu@outlook.com 

Rekisterin nimi 
Saana Sport Oy / Vuores Gym kameravalvonta 

Oikeudet rekisteriin 
Saana Sport Oy:n henkilökunta. 

Web-Kulkurin Tukihenkilöstöllä on mahdollisuus nähdä ovikamerakuvia järjestelmän korjaus ja 
huoltotarkoituksissa, mutta Heillä ei ole käyttö oikeutta tietoihin. 

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet 
Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ja ilkivallan ennalta estäminen. Tavoitteena on myös 
asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantaminen sekä yhtiön hallussa olevan omaisuuden 
suojaaminen. Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn, sekä tarvittaessa tiloissa 
liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.  

Ovikamerakuvilla valvotaan ovikoodien oikeaa sopimuksen mukaista käyttöä ja ehkäistään niiden 
oikeudetonta jakamista. 

Ns. turvakameroiden tallenteita käytetään salin ja salilaitteiden turvallisen ja saliohjeiden mukaisen käytön 
valvomiseen ja varmistamiseen Salin turvaohjeiden mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö 
Ovikamerajärjestelmä tallentaa sarjan stilkuvia sisäänkäynnin yhteydessä. Yrityksen järjestelmässä 
säilytetään yhtä kuvaa tallennettuna asiakastietoihin henkilökohtaisen kulkukoodin oikean käytön 
valvomiseksi. Ovikamera ei tallenne ääntä. 

Turvakameratallenteet säilytetään yhden kuukauden ajan Arlon pilvipalvelussa. Kameratallenteet 
käynnistyvät liikkeestä. Turvakamerat tallentavat liikkuvaa kuvaa ja ääntä ja niissä näkyy päiväys ja 
kellonaika. 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri muodostuu yhtiön tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin asennettujen kameroiden välittämästä 
digitaalisesta tallenteesta. Kohteessa kameravalvonnasta on ilmoitettu salin ohjetauluilla erillisillä 
maininnoilla molemmista järjestelmistä. 

 

 



Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään. Pyynnöstä kameroiden 
tallentamia tietoja luovutetaan viranomaiselle, kuten poliisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys 
Ovikameratallenteiden ohjauskeskus sijaitsee Vuores Gymin tiloissa tietokoneella, Web-Kulkuri 
järjestelmässä, joka on lukittu salasanalla. Järjestelmään on etäkatselumahdollisuus aiemman oikeudet 
rekisteriin -kohdan mukaisesti. Etäkatselupäätteet on suojattu salasanoilla. Kuvatallenne poistetaan muun 
asiakasrekisterin poistamisen yhteydessä asiakkuuden päättyessä, eli kun asiakas ilmoittaa, että 
asiakastilille ei ole enää käyttöä. 

Valvontakameratallenteet sijaitsevat Arlon pilvipalvelussa ja niihin on katseluoikeus vain Saana Sport Oy:n 
erikseen oikeutetulla henkilökunnalla. Katselupääte sijaitsee Saana Sport Oy:n konttorissa Orioninkatu 7, 
33740 NOKIA. Katselupääte on suojattu salasanalla. Tallenteet poistuvat automaattisesti yhden kuukauden 
kuluttua tallennushetkestä. 

 


