
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
24.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Oulun PT Studio Oy, Y-tunnus 3176401-1 

Osoite 

Limingantie 5, 90400 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040-8394758 
info@oulunptstudio.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Outi Seppälä 
Osoite 

Satamatie 25 A 16, 90520 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040-8394758 

info@oulunptstudio.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään palvelun tuottamiseen ja muuhun asiakassuhteiden 
hoitamiseen. Näitä ovat mm. palvelujen käyttöön liittyvä puhelin- ja sähköpostineuvonta, laskutus, 
suoramarkkinointi ja tilastointi. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan: 

 

- asiakkaan etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika/sotu ja 
sukupuoli 

- asiakkaan valmennussopimukseen liittyvät henkilökohtaiset terveystiedot ja elintapoihin liittyvät 
tiedot 

- sopimukseen perustuvat valmennuspalvelut hinta- ja laskutustietoineen ja toimitusaikoineen 

- suostumus luottotietojen tarkistamiseen 

- mahdolliset asiakkaan antamat suoramarkkinointi- ja muut tiedot 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteröidyn henkilötiedot saadaan rekisteröitävältä henkilöltä itseltään. Tiedot perustuvat 
rekisterinpitäjän ja rekisteröitävän henkilön tai yrityksen välillä tehtävään sopimukseen sekä 
valmennusta varten täytettävään esitietolomakkeeseen. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti seuraaville tahoille: 

 

- yrityksen sopimuskumppani, personal trainer Hanna Junkkari ja hänen laskutusta hoitava SLP 
Group Oy / Ukko.fi, y-tunnus 2485076-3 

- yrityksen taloushallinnosta vastaava Jouko Seppälä 

- yrityksen kirjanpitoa hoitava Tilitoimisto A. Karppinen Oy, Y-tunnus: 0791894-9 

- laskutusohjelman ylläpitäjä Billgo Oy / HelpostiLasku, y-tunnus 2127985-6 

 

Sen jälkeen, kun henkilötiedot on luovutettu edellä mainituille tahoille eli toisen rekisterinpitäjän 
haltuun, käsittelevät nämä luovutettuja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja saattavat luovuttaa 
tietoja edelleen kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Ei 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
- henkilötietoja säilytetään yrityksen toimipaikassa, Limingantie 5 90400 Oulu, jossa pidetään kaikki 
asiakkaan ja yrityksen väliset kirjalliset sopimukset ja testausraportit. Toimipaikan tilat ovat aina 
vartioituja ja aukioloajan ulkopuolella lukittuna sekä Verisure – hälytinjärjestelmällä varmistettuja. 
- laskutusaineistoa hoidetaan yrityksen taloushallinnosta vastaavan Jouko Seppälän kotoa käsin, 
Haukitie 15, 90550 Oulu, jossa Verisuren hälytysjärjestelmä 
- kirjanpitoaineistoa käsitellään ja säilytetään Tilitoimisto A. Karppisen tiloissa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
ATK:lla käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään yrittäjä Outi Seppälän, Hanna Junkkarin ja Jouko 
Seppälän lukituissa tietokoneissa. Ulkopuolisille ei ole annettu näiden tietokoneiden käyttöoikeuksia. 
 
Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjältä pääsyn häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, kyseisten 
tietojen oikaisemista, poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.  

 


