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Rekisteriseloste 

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 

ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Merimet Oy:n asiakkaille, 

potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille. 

1. Rekisterinpitäjä  

Meri-Met Oy 

Yhteystiedot:  

Porintie 119, 03620 Karkkila  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Meri-Met Oy / Vesa Saarenpää 

puh. 09-2252 010 

email. myynti@merimet.fi 

2. Rekisteröidyt  

• Asiakkaamme 

• Potentiaaliset asiakkaat 

• Verkkosivustojemme käyttäjät 

• Toimittajat 

• Henkilöstö (erillinen henkilöstörekisteriseloste) 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste 

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste 

Asiakkaat (yhteyshenkilöt) Asiakaspalvelun edellyttämien 
yhteydenottojen mahdollistaminen ja 
asiakassuhteen ylläpito. 

Rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu 

Potentiaaliset asiakkaat ja 
verkkosivustojemme käyttäjät 

Verkkosivuston kautta tulevat 
yhteydenottopyynnöt  

Rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu 

Toimittajat Toimittajasuhteiden edellyttämien 
yhteydenottojen mahdollistaminen ja 
prosessien ylläpito 

Rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu 

Henkilöstö Henkilöstön rekrytointiin, palkkaukseen, 
palkanmaksuun, työaikaresursseihin ja 
työsuhteen hallintaan liittyvät prosessit. 
(erillinen henkilöstörekisteri) 

Rekisterinpitäjän 
oikeutettu etu 
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4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja 

Tiedot Asiakas Potentiaalinen 
asiakas/ 
verkkosivuston 
käyttäjä 

Toimittaja Käyttötarkoitus 

Nimi x x x Yksilöinti / 
yhteydenpito 

Puhelinnumero x x x Yhteydenpito 

Sähköpostiosoite x x x Yhteydenpito 

Yritys x x x Asiakassuhteen 
hoitaminen / 
markkinoinnin 
kohdentaminen 

Rooli /titteli x x x Asiakassuhteen 
hoitaminen / 
markkinoinnin 
kohdentaminen 

IP-osoite  x x Markkinoinnin 
kohdentaminen 

 

Henkilöstöön liittyvät tallennettavat tiedot löytyvät erillisetä henkilöstörekisteriselosteesta.  

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen 

myynti@merimet.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.  
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Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme 

poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida 

poistaa.   

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. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, 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  

• potentiaaliselta asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, digitaalisissa tai henkilökohtaisissa 

tapaamisissa.  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Meri-Met Oy:n ulkopuolelle.   

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen 

kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle 

osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 

säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

 

• Microsoft 

• CGI 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
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8. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi 

tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä 

itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 

WEB - lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. 

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse vastaamalla viestiin ja pyytämällä poistamista 

sähköpostin lähettäjältä tai automaattisen linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen 

käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja 

käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Olemme valinneet ja tulemme valitsemaan tietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset Euroopassa sijaitsevat 

palvelinkeskukset, kun se on käytännössä mahdollista. 

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset 

palvelimet menevät epäkuntoon. 

Privacy Shield 

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy 

Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten 

tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteritietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojen 

turvallisuuden varmistamiseksi. 

• Järjestelmiimme sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on 

myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. 

• Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja 

käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 

• Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. 

• Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta 

on estetty. 

• Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

• Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 
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12. Evästeet 

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun 

käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai 

toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. 

Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja 

valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä 

mahdollisissa muissa palveluissa. 

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. 

Sivustomme käyttämät evästeet 

Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että 

käyttötarkoituksen mukaan. 

Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen 

saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta 

määrätyn ajan. 

Käyttötarkoitussidonnaisista evästeistä löydät tietoa alempana. 

Välttämättömät 

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät 

kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia 

sivustoja. 

Suorituskykyä mittaavat 

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme 

(esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia 

tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. 

Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja 

tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa 

sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google 

Analyticsin käytöstä: 

Google Analytics privacy overview 

Opt out of Google Analytics tracking 

Sivustomme käyttää myös Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja 

tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. 

Toiminnalliset 

Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue) 

sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
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Kolmannen osapuolen evästeet 

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja 

sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste 

päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden 

käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. 

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla 

esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset. 

Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan? 

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää 

uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen 

uusien evästeiden tallentamista. 

 

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden 

mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat 

osoitteesta www.aboutcookies.org. 

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät 

välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, 

vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. 

Muutokset 

Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia 

verkkosivuillamme. 

  

 


