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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 
Tämä on Suomen Meripelastusseuran EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018. 
  
1. Rekisterinpitäjä 
 
Suomen Meripelastusseura ry, Y-tunnus 0202217-4, Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki,  
smps.toimisto@meripelastus.fi 
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
 
Sari Leppävuori, markkinointipäällikkö, sari.leppavuori@meripelastus.fi, 050-5724881 
 
3. Rekisterin nimi 
 
Suomen Meripelastusseura ry:n markkinointirekisteri 
  
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- henkilön suostumus 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, Meripelastusseuran 
uutiskirjeen toimittaminen tilaajille, lyhytkestoisten kampanjatietojen säilyttäminen ja 
markkinointiviestien lähettäminen markkinointiluvan antaneille. 
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  
 
5. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:  

- Nimi 
- Sähköpostiosoite 
- Puhelinnumero 
- Osoitetiedot 
- Tilatut palvelut/tuotteet 

  
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:  

mailto:sari.leppavuori@meripelastus.fi
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- jäseniltä itseltään (uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä henkilön tehdessä 
lahjoituksen Lahjoituskauppa-palvelun (https://meripelastus.fi/tue-
toimintaa/lahjoituskauppa/) kautta ja antaessa markkinointiluvan) 

 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Tietoja käsittelevät kotisivujen ylläpitäjä Mainostoimisto Värikäs Oy sekä trossi.fi-
markkinointisivuston ylläpitäjä Mainostoimisto Unfair Oy.  
 
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti uutiskirjeen toimittaja Apsis Oy:lle. 
 
Kaikkien edellä mainittujen kanssa on solmittu sopimus tietojen käsittelystä. 
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
  
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 vastaa siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja 
vain niiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimesta, joiden työn- tai tehtävänkuvaan 
se kuuluu. 
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 
Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 
oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
  
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Tämä ei kuitenkaan päde tietojen 
säilyttämisen ollessa välttämätöntä sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden takia, missä 
tapauksissa tiedot säilytetään kyseistä tarkoitusta varten niin pitkään kuin on tarpeen. Niin 
ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


