Liikuntapalveluiden tietosuojakäytännöt
Me liikuntapalveluissa haluamme turvata sinun tietosi. Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä. Haluamme kertoa
sinulle tietoihisi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietojesi käsittely olisi läpinäkyvää. Käsittelemme tietoja vain
käsittelyperusteen mukaisiin toimintoihin. Toimielin, joka viime kädessä vastaa liikuntapalveluiden rekisterinpidon
lainmukaisuudesta, on Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.

Keräämme sinusta tyypillisimmin seuraavat tiedot:
Asiakastiedot Hellewi-järjestelmässä (liikuntaryhmiin ilmoittautuminen)
Henkilötunnus, sukunimi, etunimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Asiakastiedot enkora-järjestelmässä (Sveitsin uimalan sarja- ja seniorikortit)
Sukunimi, etunimi, puhelinnumero
Asiakastiedot Timmi-varausjärjestelmässä (tilojen varaukset)
Sukunimi, etunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, y-tunnus tai henkilötunnus
Asiakastiedot erityisuimakorttia varten paperisena (erityisuimakortin hakeminen)
Henkilötunnus, sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, diagnoosi tai kelakortin tunnus
Asiakastiedot toiminta-, kohde- ja ulkoilumaja-avustuksia varten paperisena (avustusten hakeminen)
Sukunimi, etunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, y-tunnus tai henkilötunnus
Liikuntapalveluiden tapahtumat (tapahtumiin ilmoittautuminen)
Osaan liikuntapalveluiden tapahtumista on ennakkoilmoittautuminen, jolloin ilmoittautujista kerätään sukunimi, etunimi
ja puhelinnumero. Lasten ja nuorten ryhmissä kerätään myös huoltajan nimi ja puhelinnumero, jos ilmoittautuja on
alaikäinen.

Miksi keräämme
Keräämme tietoja sinulta, jotta voit osallistua liikuntaryhmiin ja tapahtumiin, varata tiloja sekä hankkia Sveitsin uimalan
sarja-, seniori- ja erityisuimakortteja.
Liikuntapalveluiden tapahtumiin kerätään tiedot osallistujilta, jotta voimme ilmoittaa, mikäli tulee muutoksia. Joihinkin
tapahtumista osallistuminen toteutuu ilmoittautumisjärjestyksessä.
Keräämme tiedot, jotta voisimme tukea paikallista kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuta yhdistystoimintaa.
Henkilötietojenkäsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c kohta, käsittely on
tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Liikuntapalveluiden tapahtumien yhteydessä käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella (6 artiklan 1a
kohta).

Missä tietoja käsitellään
Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on työkuvan mukainen oikeus käsitellä tietoja. Emme käytä tietoja mihinkään
muihin tarkoituksiin kuten markkinointiin, ellei siihen ole saatu erillistä suostumusta.
Kuntaprossa kerätään tiedot kaupungin tilille liikuntapalveluiden asiakkaiden maksamista laskuista ja välitetään tieto
liikuntapalveluille.
Laskutetun aineiston perintää hoitaa Hyvinkään kaupungilla Svea Ekonomi OY.
Asiakasta koskevat tiedot poistetaan ilmoittautumisjärjestelmästä, jos asiakas haluaa poistaa tietonsa. Tietoja
säilytetään kuitenkin, kunnes niihin liittyvä lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja päättyy. Tietojen säilytysajat
määräytyvät arkistointisuunnitelman mukaisesti.

Paperisten lomakkeiden käsittely
Lomakkeille täyttämiäsi tietoja säilytämme liikuntapalveluissa siihen asti, kun käsittely on päättynyt.
Ilmoittautumislomakkeet
Ilmoittautumislomakkeet laitetaan silppuriin, kun tiedot on viety ilmoittautumisjärjestelmään.
Avustus- ja tilavaraushakemukset
Avustushakemukset säilytetään kaupungin arkistointisuunnitelman mukaisesti.
Erityisuimakorttihakemukset
Hakemuksia säilytetään 2 vuotta myönnetyn ajan voimassaolon päätyttyä.

Lisää Hyvinkään tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/
Keskeinen lainsäädäntö:




EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Henkilötietolaki (523/1999)

