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Armatura Oy

Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna

info@crossfithameenlinna.com

Matias Lind

Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna

045 1819338
Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja jäsenyyksien ylläpitämiseksi ja niiden 
käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n edellytyksiin. 

Asiakasrekisteri sisältää henkilön seuraavat tiedot:

- Nimi
- Syntymäaika
- Yhteystiedot
- Tiedot asiakkaan jäsenyydestä, sen laskuttamisesta ja laskuttamisesta

Tietoja saadaan rekisteröidyiltä itseltään hänen suostumuksellaan.
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A Manuaalinen aineisto

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne, joiden tehtäviin jäsenyyksien määrittely, hallinta ja 
ylläpito kuuluu. Tietokoneille sekä järjestelmiin voi kirjautua vain tunnuksilla ja salasanoilla.



1 Rekisterinpitäjä 

Armatura Oy Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna 

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi:  Matias Lind 

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite): 

info@crossfithameenlinna.com, 045 1819338 

Osoite:  Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna 

 

3 Rekisterin nimi 

Tallentava kameravalvonta osoitteessa Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen sekä 

omaisuuden suojaaminen. 

 

5 Rekisterin tietosisältö 

Valvontakamerat tallentavat digitaalista kuvaa ja ovat käytössä 24 h/vrk. Valvontakamerat eivät tallenna 

puhetta. 

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteinä toimii kameroiden tallentama kuvamateriaali. 

 

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia 

tietoja luovutetaan poliisille tai muulle valvovalle viranomaiselle. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

8 Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys 

Valvontakameroiden ohjauksiin ja tallenteisiin pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Tietokoneille 

sekä järjestelmiin voi kirjautua vain tunnuksilla ja salasanoilla. Kameravalvontajärjestelmästä poistetaan 

kuvatallenteet, kun ne eivät enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään 

vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. 
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