SeriMeri Oy
Tietosuojaseloste

2018-05-16

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
SeriMeri Oy koostuu kahdesta liiketoiminnasta. SeriMeri tekee taidekäsitöitä ja Helsinki Yachting on
purjehduskoulu. Tämä tietosuojaseloste kattaa molemmat alueet.

1. Rekisterinpitäjä
SeriMeri Oy
Yhteystiedot:
Linjapolku 1
102740 Fiskars
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
SeriMeri Oy / Mikko Mustakallio
Linjapolku 1
10470 Fiskars
+358 400 498 310
mikko @ helsinkiyachting.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat rekisteröityneet asiakkaat, tilauksen tehneet asiakkaat ja tuotteista kiinnostuneet
asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteena on sujuva asiakasviestintä ja toimitusprosessi, tai rekisteröity
asiakassuhde.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Henkilötietoja käsittely tilausten yhteydessä
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Kurssisuoritusten kirjaaminen
• Kurssitapahtumista ja tuotteista kertomiseen
• Blogikirjoitusten kommentoinneissa

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää yhteystietoja ja asiakastietoja:
Yhteystiedot: Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.
Asiakastiedot
• Tiedot ostetuista tuotteista ja suoritetuista kursseista ja tutkinnoista
• Syntymäaika (vain jos Trafi tai muu viranomainen vaatii)

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeuksia, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voi tehdä osoitteeseen mikko @
helsinkiyachting.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista. Rekisterinpitäjällä on myös Trafin velvoitteet säilyttää tutkintojen- ja
kurssiensuorittajien tietoja 5-10 vuotta suoritusten jäljitettävyyden vuoksi.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tilauksen toimittamiseksi ja ostotapahtuman
vahvistamiseksi
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, asiakkaan itse rekisteröityessä tilaajaksi tai
blogikirjoituksen kommentoijaksi
• Rekisteritietoja voidaan kerätä myös kyselyjen, asiakaspalautteiden ja kilpailujen yhteydessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin SeriMeri Oy:n ulkopuolelle. SeriMeri Oy on
ulkoistanut verkkomaksamisen Checkout Finland Oy:n maksupalvelulle. Asiakas luovuttaa itse tietojansa
maksutapahtuman yhteydessä Checkout-maksupalvelun käyttöä varten. SeriMeri Oy ja Checkoutmaksupalvelu ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

•

Checkout Finland Oy, Pyhäjärvenkatu 5 C, 33200 Tampere, Y-tunnus 2196606-6, joka on osa OP
Ryhmää, vastaa tietosuoja-asetuksen noudattamisesta, Checkoutin rekisteriseloste.

8. Käsittelyn kesto
Tietoja säilytetään kirjanpitolain edellyttämä aika tai
• esim. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• esim. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ilmoittamalla siitä meille

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä SeriMeri Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle. Tällöin pyrimme takaamaan, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä SeriMeri Oy:n toimesta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon.

