Tietosuojaseloste
1.2.2022
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:

Ocean Sailing Finland Oy, y-0837756-6
(jäljempänä OSF)

Osoite:
Sähköposti:

Mesirinne 10 A 2, 37560 Lempäälä
info@sissisailing.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi:

Jussi Logrén, tj Ocean Sailing Finland Oy

3. Rekisterin nimi
Ocean Sailin Finland Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppaneita koskeva henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen,
yhteydenpito, markkinointi ja laskutus. Henkilötietoja käytetään em. asioihin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu
etu käsitellä tietoja.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista lähteistä, kuten
internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista
vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, some-osoitteet ja puhelinnumero.
erikoisosaamiset jotka liittyvät veneisiin tai merenkäyntiin.

tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen Sissi Sailing purjehduksiin.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa
ja velvoittamissa rajoissa.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kuin niistä on sovittu rekisterissä olijan kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika
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 henkilöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen
täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää
tarkastuspyyntö info@sissisailing.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee
esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa
rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.
Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse,
jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

OSF huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen
laadusta. OSF oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että OSF rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity
esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden
paikkansapitävyyden.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden
käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus
vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen info@sissisailing.fi
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle
viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet
OSF käyttää verkkosivustollaan (www.sissisailing.fi) sekä Analytiikka- että
markkinointievästeitä.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
OSF voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

