
SKIPPERIN TIETOSUOJAILMOITUS 

Tällä %etosuojailmoituksella toimitamme sinulle %etoja siitä, kuinka ja miksi me käsi2elemme sinun 
henkilö%etojasi liiketoiminnassamme. 

Me käsi2elemme liiketoiminnassamme henkilö%etoja seuraaviin tarkoituksiin: 

- Asiakassuhteet 
- Asiakkaiden vahva tunnistaminen 
- Asiakas%etojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehi2ämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden 

täy2ämiseksi 
- Sähköpos%markkinoin% 
- Pos%markkinoin% 
- Yhteistyösuhteet 
- Rekrytoin% 
- Vies%ntä 
- Sosiaalinen media 
- Evästeet  
- Lakisääteiset velvoi2eemme 

Henkilö%etojesi rekisterinpitäjänä toimii Harmaja 10 Oy (Y-tunnus: 2789909-5), joka sijaitsee osoi2eessa 
Veneentekijän%e 6, 00210 Helsinki.   

Mikäli sinulla on kysy2ävää %etosuojailmoitukseen lii2yen, voit olla yhteydessä %etosuojavastaavaamme 
dpo@skipperi.fi. 

1) MITÄ KÄSITTEITÄ TÄSSÄ TIETOSUOJAILMOITUKSESSA KÄYTETÄÄN? 

Asiakas tarkoi2aa sekä veneen vuokraajaa ja vuokranantajaa e2ä kaupunkiveneilijää. 

Henkilö>edot tarkoi2avat mitä tahansa rekisteröityä koskevaa %etoa tai %etoa, jolla rekisteröity voidaan 
tunnistaa. 

KäsiCelijä tarkoi2aa henkilöä, joka käsi2elee henkilö%etoja rekisterinpitäjän lukuun. 

KäsiCelytarkoitus tarkoi2aa syytä, miksi rekisterinpitäjä käsi2elee rekisteröidyn henkilö%etoja. 

Oikeusperuste tarkoi2aa oikeudellista peruste2a, jonka nojalla rekisterinpitäjä käsi2elee rekisteröidyn 
henkilö%etoja. Oikeusperusteet kuvataan %etosuoja-asetuksen ar%klassa 6. 

Rekisterinpitäjä tarkoi2aa henkilöä, joka vastaa rekisteröidyn henkilö%etojen käsi2elystä. 

Rekisteröity on %etosuojalakien mukainen nimitys ihmiselle. 

Tietosuojailmoitus tarkoi2aa EU:n yleisen %etosuoja-asetuksen ar%klojen 13 ja 14 nojalla laadi2ua 
dokumenXa, jolla rekisterinpitäjä informoi rekisteröityjä tavoista, joilla rekisterinpitäjä käsi2elee heidän 
henkilö%etojansa. 



2) MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI? 

Käsi2elemme henkilö%etojasi alla lueteltujen käsi2elytarkoitusten mukaises%. Löydät 
käsi2elytarkoituksia koskevista kohdista %etoa siitä, mitä henkilö%etojasi me käsi2elemme ja millä 
oikeusperusteella me käsi2elemme henkilö%etojasi. 

Asiakassuhteet 

Käsi2elemme asiakkaidemme henkilö%etoja asiakassuhteiden hoitoa koskeviin tarkoituksiin eli 
vuokrauspalvelun ja kaupunkivenepalvelun toteu2amiseksi. Käsi2elemme asiakassuhteiden yhteydessä 
asiakkaidemme perus- ja yhteys%etoja, syntymäaika%etoja, kuvia, pankki%li%etoja, veneilytaitoja 
koskevia %etoja ja vene2ä koskevia %etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano. 

Asiakkaiden vahva tunnistaminen 

Käsi2elemme asiakkaidemme henkilötunnuksia voidaksemme tunnistaa asiakkaamme vahvalla 
tunnistamiselle.  

Käsi2elyn oikeusperusteena sopimusten täytäntöönpano sekä %etosuojalain (1050/2018) 29 §:n 2 
momenX, jonka nojalla vuokraus- ja lainaustoiminnan yhteydessä voi käsitellä henkilötunnus%etoja. 

Asiakas>etojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehiCämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden 
täyCämiseksi 

Käsi2elemme asiakkaidemme henkilö%etoja analysoidaksemme strategises% niitä uusien palveluiden 
kehi2ämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täy2ämiseksi. Käsi2elemme strategisen analyysin 
asiakkaidemme perus- ja yhteys%etoja sekä palveluidemme käy2öä koskevia %etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on meidän oikeute2u etumme, jonka mukaises% kehitämme palveluitamme. 

Sähköpos>markkinoin> 

Käsi2elemme asiakkaidemme henkilö%etoja sähköpos%lla toteute2avassa suoramarkkinoinnissa. 
Käsi2elemme markkinoinnissa asiakkaidemme perus- ja yhteys%etoja sekä palveluidemme käy2öä 
koskevia %etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on meidän oikeute2u etumme, sillä markkinoin%a toteutetaan asiakkaillemme. 

HUOM! Sinulla on oikeus käy3ää vastustamisoikeu3a (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta). 

Pos>markkinoin> 

Käsi2elemme julkisissa rekistereissä olevien veneen omistajien henkilö%etoja pos%tse tapahtuviin 
suoramarkkinoin%tarkoituksiin. Käsi2elemme markkinoinnissa rekisteröityjen perus- ja yhteys%etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on meidän oikeute2u etumme, jonka mukaises% myymme palveluitamme.  



HUOM! Sinulla on oikeus käy3ää vastustamisoikeu3a (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta).  

Yhteistyösuhteet 

Käsi2elemme yhteistyökumppaneidemme henkilö%etoja yhteistyösuhteita koskeviin tarkoituksiin. 
Käsi2elemme yhteistyösuhteiden yhteydessä perus- ja yhteys%etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on sopimusten täytäntöönpano. 

Rekrytoin> 

Käsi2elemme työnhakijoiden henkilö%etoja rekrytoin%tarkoituksiin. Käsi2elemme rekrytoinnin 
yhteydessä perus- ja yhteys%etoja, CV-%etoja ja muita meille luovute2uja henkilö%etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on meidän oikeute2u etumme, jonka mukaises% hallinnoimme 
rekrytoin%amme. 

HUOM! Sinulla saa3aa olla oikeus käy3ää vastustamisoikeu3a (ks. Oikeuksiasi koskeva kohta). 

Vies>ntä 

Käsi2elemme meihin yhtey2ä o2avien henkilöiden henkilö%etoja vies%ntää koskeviin tarkoituksiin. 
Käsi2elemme vies%nnän yhteydessä yhteys%etoja ja muita meille luovute2uja henkilö%etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on meidän oikeute2u etumme, jonka mukaises% hallinnoimme meille tehtyjä 
yhteydeno2opyyntöjä. 

HUOM! Sinulla saa3aa olla oikeus käy3ää vastustamisoikeu3a (ks. oikeuksiasi koskeva kohta). 

Sosiaalinen media 

Käsi2elemme meidän sosiaalisten medioiden kontak%emme henkilö%etoja sosiaaliseen mediaan lii2yviin 
tarkoituksiin. Käsi2elemme sosiaalisen median yhteydessä perus- ja yhteys%etoja. 

Käsi2elyn oikeusperuste on meidän oikeute2u etumme, jonka mukaises% hallinnoimme meille tehtyjä 
yhteydeno2opyyntöjä. 

Evästeet  

Käsi2elemme verkkosivujemme kävijöiden IP-osoi2eita evästeiden käy2öä koskeviin tarkoituksiin. Katso 
lisä%etoja evästeilmoitus. 

Käsi2elyn oikeusperuste on sähköisestä vies%nnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus. 

Lakisääteiset velvoiCeemme 

Käsi2elemme asiakkaidemme perus- ja yhteys%etoja voidaksemme nouda2aa kirjanpitolakia 
(1336/1997). 



3) MISTÄ KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA? 

Keräämme sinua koskevia henkilö%etoja eri %etolähteistä. Käy2ämämme %etolähteet riippuvat 
käsi2elytarkoituksistamme. 

Asiakassuhteet / Asiakkaiden vahva tunnistaminen / Sähköpos>markkinoin> 

Keräämme näihin käsi2elytarkoituksiin sinun henkilö%etojasi sinulta itseltäsi. 

Pos>markkinoin> 

Keräämme tähän käsi2elytarkoitukseen sinun henkilö%etojasi eri julkisista lähteistä, kuten Traficomin 
%etojärjestelmistä. 

Yhteistyösuhteet / Vies>ntä  

Ke rä ä m m e n ä i h i n kä s i 2 e l y ta r ko i t u k s i i n s i n u n h e n k i l ö % e t o j a s i s i n u l ta i t s e l tä s i , 
yhteistyökumppaneiltamme, viranomaisilta ja eri julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä.  

Asiakas>etojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehiCämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden 
täyCämiseksi / Rekrytoin> / Lakisääteiset velvoiCeemme 

Keräämme näihin käsi2elytarkoituksiin sinun henkilö%etojasi vain sinulta itseltäsi. 

Evästeet  

Keräämme henkilö%etojasi evästeillä. 

4) SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI? 

Siirrämme henkilö%etoja kolmansille osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Siirtäessämme henkilö%etoja 
varmistamme, e2ä siirrot toteutetaan %etoturvallises% ja asianmukaisten %etosuojasopimusten nojalla. 

Henkilö%etoja voidaan myös siirtää kolmansiin maihin. Siirtäessämme henkilö%etoja kolmansiin maihin 
huolehdimme asianmukaisesta %etosuojan tasosta esim. komission vakiolausekkeilla ja muilla vastaavilla 
järjestelyillä.  

Siirrämme kaikkia henkilö%etoja %etojensäilytys- ja vies%ntäpalveluntarjoajille. Tämän lisäksi asiakkaiden 
vahvan tunnistamisen yhteydessä henkilö%etoja siirretään vahvoja tunnistamispalveluita tarjoaville 
palveluntarjoajille, ja lakisääteisten velvoi2eiden nouda2amisen yhteydessä käsiteltäviä henkilö%etoja 
siirretään kirjanpito- ja %lintarkastuspalveluntarjoajille. 

5) KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI? 

Henkilö%etojesi säilytysaika riippuu siitä, mihin tarkoitukseen me henkilö%etojasi käsi2elemme. 
Tarkistamme säännöllises% rekistereissä olevien %etojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa 
tarkastuksista. 



Asiakassuhteet / Asiakkaiden vahva tunnistaminen / Yhteistyösuhteet 

Säilytämme henkilö%etoja niin pitkään kuin meidän välinen sopimussuhteemme on voimassa. 

Asiakas>etojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehiCämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden 
täyCämiseksi 

Säilytämme tarpeellisia henkilö%etoja niin pitkään kuin se on tarpeen käsi2elyn tarkoituksen 
toteu2amiseksi. 

Sähköpos>markkinoin> / Pos>markkinoin> 

Säilytämme henkilö%etoja niin kauan kuin ne ovat olennaisia tai kiellät (ns. opt out) meitä käsi2elemästä 
henkilö%etojasi suoramarkkinoinnin tarpeisiin tai me huomaamme, e2et enää halua vastaano2aa 
markkinoin%a. 

Rekrytoin> 

Säilytämme tarpeellisia henkilö%etoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen 
vastaano2amisesta. 

Vies>ntä 

Säilytämme tarpeellisia henkilö%etoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.  

Sosiaalinen media 

Säilytämme sosiaalisen median kanavissamme olevia %etoja, kunnes henkilöt poistavat %etonsa meidän 
sosiaalisen mediamme kanavista. 

Evästeet  

Säilytysaika riippuu evästeestä. 

Lakisääteiset velvoiCeemme 

Säilytämme henkilö%etojasi niin pitkään kuin laki meiltä edelly2ää. 

6) MITÄ OVAT TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUTESI? 

Sinulla voi olla oikeus käy2ää alla lueteltuja oikeuksia. Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä 
kirjallisina rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Sinun oikeutesi voidaan toteu2aa vasta, kun 
henkilöllisyytesi on varmenne2u asianmukaisella tavalla.  

Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, e2ä sinua koskevien 
henkilö%etojen käsi2elyssä rikotaan %etosuojalakeja. 

Tarkastusoikeus 



Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä %etoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä. 

Oikaisu- ja poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vaa%a rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat 
henkilö%edot laissa säädetyin perustein. 

RajoiCamisoikeus 

Rekisteröity voi vaa%a rekisterinpitäjää rajoi2amaan häntä koskevien henkilö%etojen käsi2elyä laissa 
säädetyin perustein. 

Siirto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilö%edot, jotka hän on toimi2anut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleises% käytetyssä ja koneellises% lue2avassa muodossa, jos käsi2ely 
perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsi2ely 
suoritetaan automaaXses%. 

Vastustamisoikeus 

Jos henkilö%etoja käsitellään suoramarkkinoin%a varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa 
vastustaa häntä koskevien henkilö%etojen käsi2elyä tällaista markkinoin%a varten. 

Jos henkilö%etoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus 
vastustaa häntä koskevien henkilö%etojen käsi2elyä tällä perusteella lain mukaises%. 

Oikeus vastustaa automa>soituja yksiCäispäätöksiä (ml. profiloin>) 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutuma2a sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään 
automaaXseen käsi2elyyn, kuten profiloin%in, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka 
vaiku2aa häneen vastaavalla tavalla merki2äväs%. 

Oikeus peruuCaa suostumus 

Mikäli henkilö%etojen käsi2elyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on 
rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruu2amiseen. 

7) VOIKO TIETOSUOJAILMOITUSTA MUUTTAA? 

Voimme yksipuolises% muu2aa %etosuojailmoitusta. Päivitämme %etosuojailmoitusta tarpeen tullen 
esimerkiksi silloin, kun lainsäädännössä tapahtuu muutoksia. Muutokset %etosuojailmoituksessa astuvat 
voimaan väli2ömäs%, kun julkaisemme siitä päivitetyn version verkkosivuillamme. 

Mikäli teemme %etosuojailmoitukseen huoma2avia muutoksia, tai jos sen käy2ötapa muu2uu 
merki2äväs%, ilmoitamme rekisteröidyille asiasta. 

(Viimeksi päivite2y 25.1.2021)
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