Kuntokatsastus-palvelun tietosuojakäytäntö
Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (myöhemmin Likes, jamk) noudattaa tietojen käsittelyssä Suomen
tietosuojalakia ja muuta lainsäädäntöä. Kuntokatsastuksen käyttäjien (myöhemmin Käyttäjä) henkilötietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja haluamme antaa käyttäjille sekä asiakkaille selvän kuvan tietojen käytöstä.
Tältä sivulta löytyvät Kuntokatsastuksen yleiset tietosuojakäytänteet rekisteriselosteet. Dokumentteja
päivitetään tarvittaessa, mikäli 25.5.2018 voimaan tulleeseen GDPR:ään (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) tai
kansalliseen lainsäädäntöön tulee muutoksia.

Kuntokatsastuksen sähköisten palveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Tietosuojalain 2018/1050 ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 1006550–2
PL 207, 40101 Jyväskylä
Puhelin: +358 20 743 8100

Rekisterin yhteyshenkilö
Jarmo Heiskanen
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä
Puhelin: 050 428 5220, sähköposti: jarmo.heiskanen@jamk.fi

Rekisterin nimi
Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntokatsastuksen sähköisten palveluiden asiakasrekisteri.

Termit
”Asiakas” on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Likes, jamk
tuottaa Kuntokatsastus-palvelun Asiakkaan määrittämälle reitille. Tyypillisesti Asiakas voi olla kunta tai yritys.
”Käyttäjä” on luonnollinen henkilö, jolle Likes, jamk tuottaa Kuntokatsastus-palvelun käyttäen Käyttäjän
mittaustietoja sekä muita henkilötietoja. Käyttäjiä voivat esimerkiksi olla kunnan asukkaat tai yrityksen
työntekijät.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilö- ja yhteystietoja tietoja käsitellään Käyttäjän antaman suostumuksen perusteella mittaustietojen
tallentamisen ja palvelusuhteen mahdollistamiseksi. Rekisterissä olevia tietoja ei käsitellä viestintä- tai
markkinointitarkoituksessa.

Käyttäjän kuntomittaustietojen käsittely perustuu hänen antamaan suostumukseensa, joka vahvistetaan
rekisteröitymisvaiheessa hyväksymällä käyttöehdot. Likes, jamk voi laatia raportteja ja selvityksiä omiin
käyttötarkoituksiinsa tai Asiakkailleen (kunnat, yritykset yms.), joissa yksittäiset henkilöt eivät ole
tunnistettavissa. Asiakkaille ei välitetä Käyttäjien henkilö- tai mittaustietoja.
Käyttäjä vastaa itse tietojen syöttämisestä palveluun ja hänellä on mahdollisuus poistaa itse tietonsa sekä
lopettaa palvelun käyttö.

Henkilötietojen säilytysaika
Mikäli muuta ei ole sovittu, mittauksiin liittyvät henkilötiedot säilytetään palvelukonseptiin kuuluvia
seurantamittauksia varten 24 kuukautta viimeisen mittauksen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos
Mitattava on antanut erillisen suostumuksensa pitempiaikaiseen säilytykseen, henkilötietoja voidaan
säilyttää myös pitempään.

Kuvaus tietolähteistä
Tiedot saadaan palveluun varten Käyttäjältä itseltään verkkopalvelun kautta ja käyttäjä on antanut
suostumuksensa tietojen käsittelyyn rekisteröityessään palveluun.

Kuvaus rekisteriin liittyvistä tiedoista
LIKES kerää tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten Kuntokatsastus-palvelun Käyttäjistä osittain tai
kokonaan seuraavia tietoja:
o Etu- ja sukunimi
o Ikä ja sukupuoli
o Kotipaikkakunta
o Testireitti
o Sähköpostiosoite, edellyttäen, että henkilö rekisteröityy käyttäjäksi sähköpostiosoitteellaan ilman
yhteisöpalvelutiliä (Microsoft, Google tai Facebook)
o Pituus, paino, painoindeksi ja vyötärönympärys
o kestävyysliikunnan sekä lihaskunnon, liikehallinnan ja liikkuvuuden liikunta-aktiivisuus
o kestävyyskunnon arvio (ml/kg/min) ja kestävyyskunnon kuntoluokka (1–5)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Käyttäjätietoja ei luovuteta tai siirretä Asiakkaille tai kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterinpitäjä noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista
huolellisuusvelvoitetta. Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin

Rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin.
Tietoihin voi olla pääsy Rekisterinpitäjän omilla työntekijöillä sekä Rekisterinpitäjän alihankkijoilla.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä
tavoin teknisesti suojattuja ja että pääsy niihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä mukaan lukien
fyysisten tilojen kulunvalvonta, palomuurit, henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat sekä henkilöstön
koulutus.
Mikäli Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin teknisessä ylläpitämisessä ulkopuolisia tahoja (alihankkijoita),
Rekisterinpitäjä noudattaa alihankkijoiden osalta tietosuojalainsäädännön edellyttämiä velvoitteita. Kaikissa
tapauksissa henkilötiedot pidetään Rekisterinpitäjän hallinnoimissa tietojärjestelmissä ja Rekisterinpitäjä tai
alihankkijat eivät tallenna tietoa muihin järjestelmiin.
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Käyttäjän oikeudet
Käyttäjällä on Tietosuojalain 2018/1050 sekä EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti oikeus tarkastaa,
mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.
Käyttäjällä on oikeus poistaa omia mittaustietojaan Kuntokatsastus-palvelusta.
Käyttäjällä on oikeus vaatia, että Rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin
Käyttäjä kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista. Tietyissä tilanteissa Mitattavalla
on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Käyttäjällä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kun Käyttäjän
henkilötietoja käsitellään hänen antamaansa suostumukseen perustuen, Käyttäjällä on milloin tahansa
oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamansa suostumus.
Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt on osoitettava Likes, jamkille henkilökohtaisesti taikka allekirjoitetulla
kirjeellä tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus
pyyntöön. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, mikäli käytetään palvelun käytön yhteydessä rekisteröityä
sähköpostiosoitetta. Likes, jamk voi joutua tunnistamaan Käyttäjän sekä pyytämään lisätietoja voidakseen
täyttää Käyttäjän yllä mainitut pyynnöt.
Ensisijaisesti Rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan
sovinnollisesti osapuolten kesken. Jos tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on
Käyttäjällä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.
Tätä rekisteriselostetta on viimeksi muutettu 21.12.2021 Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan
lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden
päivittää tätä selostetta.

