
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Mer-diversin henkilötietolain 10 & 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.
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1. Rekisterinpitäjä 

Mer-divers

Y-tunnus 3185641-8

info@merdivers.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Anna Tomppo, info@merdivers.fi


3. Rekisterin nimi 

Mer-divers asiakas- ja markkinointirekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, 
jossa rekisteröity on osapuolena ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu, kuten asiakassuhde.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  on yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi ja asiakasrekisterin 
ylläpito.


Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, syntymäaika, yritys/organisaatio, yhteystiedot 
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin 
palveluihin liittyvät tiedot.


Mer-diversin kursseilla ja tapahtumissa on tarkastettava terveysselvityslomake tai lääkärintodistus, 
ja Mer-diversin on dokumentoitava omiin asiakirjoihinsa, että lomake on tarkastettu. Mer-divers ei 
tallenna mitään lomakkeissa olevaa terveystietoa eikä kopioi lomakkeita.


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.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen 
median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas 
luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin 
on sovittu asiakkaan kanssa.


PADI-kurssien osalta tietoja käsittelee Mer-diversin lisäksi PADI®, heidän tietosuojaselosteensa on 
luettavissa osoitteessa www.padi.com/privacy

Lisäksi tietoja käsittelee Divers Alert Network (DAN), jonka kautta PADI-kursseille osallistujat 
vakuutetaan. Heidän tietosuojaselosteensa on luettavissa osoitteessa https://
www.daneurope.org/fi/privacy


8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojen ja laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä 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 sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava ja rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 


Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi pyytää 
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Evästekäytännöt 

Kun vierailet jollain verkkopalvelumme sivulla, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli 
pieniä tekstitiedostoja. Evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemustasi ja helpottaa 
sivuston käyttöä. Välttämättömät evästeet tulisi pitää sallittuna, jotta voimme tallentaa esimerkiksi 
valitsemasi evästeasetukset.


Voit halutessasi poistaa välttämättömät evästeet käytöstä verkkoselaimesi asetuksista. Evästeiden 
poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimintaan.
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