
 
 

Tietosuojalaki (1050/2018), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
 
MERIKRATOKSEN MARKKINOINNIN REKISTERISELOSTE/INFORMOINTIASIAKIRJA 
 
Päivitetty 27.12.2021 / Mikko Niemelä, Merikratos Oy, tietosuojavastaava 

1. Rekisterinpitäjä 

Merikratos Oy.  
Köydenpunojankatu 9b, 20100 Turku. 
www.merikratos.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

 Mikko Niemelä 
 tietosuojavastaava 
 Puhelin: 040-5877670 
 Sähköposti: mikko.niemela@merikratos.fi 
  
 Merikratos Oy 
 Postiosoite: Köydenpunojankatu 9 B 
 20100 Turku 

3. Rekisterin nimi 

Merikratoksen markkinointirekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat 
henkilön dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus ja 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen ja jälkeen sopimuksen) 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, 
uusien tuotteiden ja palvelujen markkinointi. 
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat tarvittaessa: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, 
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista koulutuspalveluista 
ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin 
liittyvät tiedot.  
 
Markkinointitietojen säilytysaika on toistaiseksi voimassaoleva aika.  

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoillevälttämättömiä evästeitä 
käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston 



 
vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa 
olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus 
erikseen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista 
lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin 
kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 
 
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei 
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden 
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti 
ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma- aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen (asiakasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi:  

Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan 
rekisterinpitäjälle. Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.  

10. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos 
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

11. Rekisteriselosteen/ informointiasiakirjan nähtävillä olo 
 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja on nähtävissä sähköisesti Merikratoksen 
kotisivuilla. 


