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Meriaura Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 
 
 
Rekisterinpitäjä  Meriaura Oy 
   Linnankatu 88, 20100 Turku 
   Puh. +358 2 2111 600 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä  Beppe Rosin 
koskevissa asioissa  Linnankatu 88, 20100 Turku 
   Puh.: +358 50 557 4323, s-posti: beppe.rosin(at)meriaura.fi 
 
Rekisterin nimi  Meriaura Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 
 
Henkilötietojen  Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään  
käsittelyn tarkoitus  markkinointitarkoituksin eli uutiskirjeen jakelua varten 

rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla ja alusten 
positiolistan jakelua varten Meriauran oikeutetun edun nojalla 
(EU:n tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta f alakohta). 

 
Rekisterin teknisenä alustana toimii Mailchimp-sovellus, jonka 
toimittaja The Rocket Science Group LLC. vastaa rekisterin 
teknisestä toteutuksesta.  

 
Rekisterin tietosisältö Rekisteriin merkitään sähköpostiosoite, josta voi käydä ilmi 

henkilön nimi ja työpaikka. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaalta 

itseltään. Positiolistan jakelua varten tietoja voidaan kerätä 
intressiyhtiöiden julkisista tiedoista tai niiden julkaisemasta 
materiaalista. 

 
Tietojen säännönmukaiset Meriauran ja asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ei 
luovutukset  luovuteta ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta The Rocket 

Science Group LLC.:tä, joka tarjoaa Mailchimp-sovelluksen. 
  
Tietojen siirto EU:n tai  Tieto voidaan siirtää Mailchimp-sovelluksen käyttöä varten The  
ETA:n ulkopuolelle  Rocket Science Group LLC.:n Yhdysvalloissa sijaitsevalle 

palvelimelle. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet Meriaura Oy vastaa, että tietoja käsitellään hyvien 

tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Rekisterin tietoja säilytetään 
yrityksen palvelimella ja laitteilla, jotka on suojattu 
käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Laitteet ja palvelimet on 
suojattu haittaohjelma- ja virustorjuntaohjelmistolla sekä 
palomuurilla. Yrityksen palvelimista tehdään säännöllisesti 
automaattinen varmuuskopio. Sovellustoimittaja The Rocket 
Science Group LLC on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan 
voimassaolevaa kansallista ja EU-tason tietosuojalainsäädäntöä. 

 
Rekisteröidyn oikeudet  Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Rekisteröidyllä on 

tietosuojalain nojalla oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö 
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hänen henkilötietojaan ja mitä häntä koskevia tietoja 
käsitellään. Rekisteröidyllä on myös oikeus häntä koskevien 
virheellisten henkilötietojen oikaisuun ilman aiheetonta 
viivästystä. Siltä osin, kun henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa 
peruuttaa suostumuksensa yhteyshenkilölle osoitetulla 
kirjallisella pyynnöllä. Uutiskirjeen vastaanottaja voi myös 
milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen tilauksen 
sähköpostiviestin sisältämän linkin kautta. 

 
Tietojen tarkastamista koskeva pyyntö tai suostumuksen 
peruuttamis-, korjaus- tai muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti 
ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava tässä selosteessa 
mainitulle yhteyshenkilölle. Tiedon korjaamista pyytävän 
henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.  

 
Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus 
vastustaa tietojensa käsittelyä, henkilötietojensa siirtämiseen 
järjestelmästä toiseen, tietojen käsittelyn rajoittamiseen sekä 
tietojen poistamiseen, jos tietoja ei enää tarvita rekisterin 
käyttötarkoitukseen. Edellä mainittuja oikeuksia koskevat 
vastustamis-, poisto-, siirto- ja rajoituspyynnöt on tehtävä 
kirjallisesti ja yksilöidysti ja osoitettava tässä selosteessa 
mainitulle yhteyshenkilölle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyys 
varmistetaan tarvittaessa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus 
tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus 
valvontaviranomaiselle ja saada tieto henkilötietoihinsa 
kohdistuneista tietoturvaloukkauksista. 
 

 
 


