Porin itsepuolustuskoulu
Vanhakoivistontie 14
28360 Pori
jouni@porinipk.fi

HENKILÖTIETOLOMAKE

1. Mikä sai sinut aloittamaan treenaamiseen salillamme?
2. Mistä olet eniten kiinnostunut? Mitä odotat treeneiltämme eniten?
3. Miten kuulit meidän treeneistämme ja/tai salista? Nettisivut, Facebook, kaverin kautta?

Vanhemman sitoumus
Lapsen etunimi ja sukunimi

Lapsen syntymäaika

Huoltajan etunimi ja sukunimi

Huoltajan kotiosoite (osoite, postinro. ja paikkakunta)

Huoltajan puhelinnumero

Huoltajan sähköpostiosoite

Allekirjoituksellani vahvistan että:
‐ annan suostumukseni lapseni osallistumiseen Porin Itsepuolustuskoulun toimintaan.
‐ olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteessa määritellyt ehdot.
‐ lapsellani ei ole sairautta tai terveydentilaa, joka estäisi osallistumisen Porin Itsepuolustuskoulun
toimintaan.
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☐ Annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn tietosuojaselosteessa määriteltyjen ehtojen
mukaisesti harjoitusmaksujen ja harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

☐ Annan suostumukseni lapseni henkilötietojen käsittelyyn tietosuojaselosteessa määriteltyjen ehtojen
mukaisesti harjoitusmaksujen ja harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen.

☐ Annan suostumukseni lapsestani otettujen kuvien, video‐, tai äänitallenteiden käyttämiseen Porin
Itsepuolustuskoulun toiminnan markkinointiin.

☐ Annan suostumukseni henkilötietojeni käyttöön Porin itsepuolustuskoulun toiminnan markkinointiin ja
muuhun asiakasviestintään.

Porissa ____. ____.20____

__________________________________________________
Allekirjoitus

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
Porin itsepuolustuskoulu / Jouni Rovio
Vanhakoivistontie 14 3b
28360 Pori
Y‐tunnus: 2697176‐1
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jouni Rovio
etunimi @ porinitsepuolustuskoulu.fi
Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään harjoitusmaksujen sekä harjoitusten suunnittelussa ja
toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.
Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä nimi ja yhteystiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkailta kerätään tiedot asiakkuuden alussa sähköiseen asiakasrekisteriin.
Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta.
Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Asiakas voi pyytää
omia tietojaan henkilökohtaisesti tai sähköisesti rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä. Tiedot luovutetaan
ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.
Tiedon korjaaminen
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn
kirjallisen pyynnön perusteella.
Kielto‐oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja lain mukaisesti.
Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteri säilytetään sähköisesti. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä muiden
tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

