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Rekisteriseloste APT© –Auktorisoitu personal trainer 
 

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry:n APT -hakemiston henkilörekisterin rekisteriseloste  

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste  

Rekisterinpitäjä Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki 

Henkilörekisteriä hoitava henkilö Riitta Hämäläinen-Bister Puhelin: 040 515 4449  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on SKY ry:n ja APT-rekisterissä olevan henkilön välisen asiakassuhteen 

hoito ja ylläpito; APT-hakemistopalvelun suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen 

suorittaminen sekä hakemiston mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.  

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä  

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja APT -hakemistoon verkko- ja mobiilipalvelun kautta tapahtumaan 

rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.  

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista  

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:  

Henkilötiedot  

- Henkilön etu- ja sukunimi  

- Työnantajan / Oman yrityksen tiedot 

- Syntymävuosi  

- Osoite, postinumero ja -toimipaikka  

- Puhelinnumero  

- Matkapuhelinnumero  

- Sähköpostiosoite  

 

Muut (mahdolliset) tiedot  

- Palvelun käyttökertojen lukumäärä  

- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot  

- Hyväksyntä liittää omat tiedot kolmannen osapuolen (EREPS) rekisteriin 
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Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Rekisteritiedot kirjautuvat järjestelmään henkilön 

rekisteröityä tietonsa sähköisellä lomakkeella. 

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa 

henkilötietolain sallimin tavoin niille SKY:n yhteistyökumppaneille, jotka toimivat SKY:n toimeksiannosta.  

Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla 

teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 

salasanaa, jotka myönnetään vain SKY:n henkilökuntaan kuuluvalle tai SKY:n lukuun toimivalle palvelun 

tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Tallennetut 

tiedot säilytetään SKY:n valitseman palveluntuottajan palvelimella. Tietojen käyttö on suojattu salasanalla.  

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen  

APT-rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa rekisterijärjestelmästä. Tiedot tallentuvat 

henkilöiden nimellä. Tietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta apt@sky-ry.fi. Tiedustelu ohjautuu SKY:n 

toimistoon. 

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen  

APT-rekisterissä oleva henkilö voi itse muuttaa, korjata tai postaa tietonsa rekisteristä. Tietojen korjauspyynnöt 

tai poistamispyynnöt osoitetaan SKY:lle sähköpostitse osoitteeseen apt@sky-ry.fi 

 


