TIETOSUOJASELOSTE
Tämä tietosuojaseloste on sekä asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus)
mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä että asetuksen (EU)
2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus tai TSA) 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen
käsittelytoimista.
Rekisterin nimi
Oy Baltic Instruments AB yhteystietoreksiteri.
Rekisterinpitäjä
Oy Baltic Instruments AB
Lehvikköpolku 6
FI-06650 Hamari
Finland
puh. +358 (0)400 689497
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja Christer Helenelund
ch@baltic-instruments.com.
Baltic Instruments on teknologia, yritys valmistaa sovellusoptimoituja ja omaan teknologiaan perustuvia
liikeantureita, järjestelmiä ja ohjelmistoja veneiden suorituskyvyn ja hallittavuuden parantamiseksi.

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet
Jäsenrekisterin tarkoituksena on tiedottaa yrityksemme toiminnasta, uutisista ja tuotteista.
Henkilön suostuessa henkilötietojensa tallentamiseen osoitelistaamme hän suostuu samalla
niiden käyttöä tiedottamiseen.
Tietoja voidaan niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi päivittää myös muihin julkisesti
saatavilla oleviin rekistereihin tallennetuista henkilötiedoista, esimerkiksi julkisten Suomessa
toimivien puhelinnumeropalvelujen tiedoista.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötietojen ryhmät:


etu- ja sukunimi



yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja katuosoitteet



sukupuoli



kieli valinta



tietoja aiemmista yhteydenotoista



tieto kiinnostuksesta vesiurheiluun ja/tai veneilyyn
Henkilötietojen säilyttämisaika
Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä,
rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot, kun niiden käsittely ei enää ole tietojen
käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämätöntä, kuitenkin viimeistään sitten, kun on kulunut
vähintään kaksi kokonaista kalenterivuotta viimeisestä uutiskirjeen lähetyksestä, tai viisi vuotta
viimeisestä tuotehankinnasta tai päivityksestä.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada tietoa omista rekisterissa olevista tiedoista
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen
rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen
oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Kyseisiä tietoja voi tarvittaessa pyytää
rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä,
kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli kuukauden aikaraja ylittyy,
rekisteröidylle tiedotetaan tästä erikseen.
Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus
pyytää niiden toimittamisesta maksu. Maksun suuruudesta päättää yrityksen hallitus.
Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen
poistoa.
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa
niiden käsittelyä sekä vaatia rekisteriin tallennettujen omien henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö
rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen
käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön eroavan yrityksemme
yhteystietolistalta.
Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Yritys pidättää itsellään oikeuden siirtää, lain sallisimmissa puitteissa, rekisterin tietoja yrityksen
muihin järjestelmiin. Esimerkiksi s-postiosoitteita saatettaan siirtää uutiskirjeitä lähetettäessä
sähköpostijärjestelmään.
Tietojen luovutukset ja siirrot
Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten
velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Rekisterinpitäjällä on tällöin oikeus varmistaa kysyjän
henkilöllisyys.
S-postiosoitteita siirrettään uutiskirje sähköpostijärjestelmään, uutiskirjeiden lähettämisen vuoksi.
Järjestelmä varmistaa henkilön mahdollisuutta poistua sähköpostituslistalta.
Henkilötietojen käsittelijät
Henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, nimeää yrityksen hallitus.
Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden
tarkoituksenmukaisella tavalla:


Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla laitteella, jonka sisältö on salattu tai
virtuaalisella palvelimella tietokoneella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla
varmistettu. S-postiosoitteita tallennettaan uutiskirjesähköpostijärjestelmään, joka on erillään
varsinaisen henkilötietolistalta.



Sähköpostilistalta voi poistua klikkaamalla ”unsubscribe” uutiskirjeessä, ja henkilötietolistalta voi
saada omat tiedot poistettu kirjoittamalla rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.



Palveluiden käytettävyys on muuten varmistettu huolehtimalla ohjelmistojen ylläpidosta
säännöllisesti.



Yritys pyrkii arvioimaan tietojenkäsittelyn turvallisuuteen vaikuttavien teknisten toimenpiteiden
tehokkuutta säännöllisesti.



Käsittelyssä käytettäviä järjestelmiä̈, sovelluksia ja palveluja hankittaessa huomioidaan tietosuoja
jo hankintaprosessissa.



Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin edellä
määritellyiltä tietojen käsittelyyn oikeutetuilta henkilöiltä. Oikeutetut henkilöt tunnistetaan
asianmukaisella pääsynvalvonnalla.

Evästeet ja tilastointi
Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten kotisivumme toimivat.
Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä kävijät haluavat ja miten voimme parhaiten
antaa kävijöille hyvän käyttökokemuksen. Voit estää Googlen evästeiden käytön laitteellasi
muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta.

