
NAUTICS SAILMATE TIETOSUOJASELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä:  

Nautics Sailmate -palvelua kehittää ja ylläpitää Nautics Oy (2292745-6) (”Nautics”), joka 
toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä.  

2. Tietosuojavastaava 

Nautics Oy 
Vesa Satama 
Puhelin +358 50 4002433 
Sähköposti vesa.satama@nautics.fi 

3. Selosteen tarkoitus, tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja tietojen kerääminen 

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Nautics käsittelee rekisterissä olevia henkilötietoja. Nautics 
pitää henkilörekisteriä Nautics Sailmate -palvelun (”Palvelu”) käyttäjistä ja Sailmate- 
uutiskirjeen tilanneista henkilöistä. Rekisteriä tarvitaan Palvelun käyttöoikeuksien 
hallinnointiin, Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen, Palvelun käytöstä ja sen sisällöstä 
informoimiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen. Tämän rekisterin tietoja kerätään vain siinä 
määrin kuin se on tarkoituksenmukaista. Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: 
  

1. Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero: Nautics voi lähettää 
uutiskirjeitä, sähköposteja tai muita viestejä Palvelun käyttöoikeuksien 
hallinnointia, Palvelun kehittämistä ja palvelun käytöstä tai sisällöstä informoimista 
varten. Viestit lähetetään käyttäjille ja Sailmate-uutiskirjeen tilanneille henkilöille 
näiden ilmoittamia yhteystietoja käyttäen; 

2. Veneilytietoja: tietoja käyttäjien veneistä ja Sailmate-palvelun käytöstä. Näitä 
tietoja tarvitaan Palvelun ja sen sisällön kehittämiseen ja Palvelun käytöstä ja sen 
sisällöstä informoimiseen; 

3. Sijaintitiedot: Mobiilisovelluksen joidenkin ominaisuuksien käyttäminen edellyttää 
sijaintitiedon sallimista ja käsittelyä; 

4. Evästeiden keräämät tiedot.   

Tiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään, ja henkilötietojen luovuttaminen 
Nauticsille on vapaaehtoista. Jos henkilö ei halua toimittaa tarvittavia henkilötietoja, Nautics ei 
voi välttämättä kuitenkaan toimittaa Palvelua. Muita säännönmukaisia tietolähteitä voivat olla 
evästeiden Palvelua käytettäessä mahdollisesti keräämät henkilötiedot. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet 

Henkilötietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa: 

(a) Nauticsin tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen 
ja Nauticsin sopimusten mukaisten oikeuksien käyttö; 

(b) Asiakassuhteen hoitaminen sekä mahdollisten reklamointien ja virhetilanteiden 
hallinnointi ja hoitaminen; 

(c) Tilastojen luominen Nauticsin tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja Nauticsin 
tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Sen jälkeen kun nämä 
henkilötiedot on tehty anonyymeiksi, ne eivät enää muodosta henkilötietoja; 

(d) Nauticsin tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden suoramarkkinointi ja 
uutiskirjeiden ja tiedotteiden toimittaminen; 

(e) Tietoturvan hoito; 

(f) Petosten torjunta. 



Nautics käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin lain vaatimusten mukaisesti oikeutetun 
etunsa, tehdyn sopimuksen tai henkilön antaman suostumuksen perusteella, tai lakisääteisen 
velvoitteensa noudattamiseksi.  

Silloin kun käsittely perustuu henkilön suostumukseen, henkilöllä on oikeus peruuttaa 
suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Silloin kun Nautics käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, voi oikeutettu etu 
olla esimerkiksi asiakas- tai tilaajasuhde tai muu käsittely, jota henkilö voi olettaa. Nautics on 
arvioinut, etteivät henkilötietojen suojaa edellyttävät henkilön edut tai perusoikeudet ja 
-vapaudet syrjäytä tällaisia oikeutettuja etuja.  

5. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset 

Nautics voi siirtää henkilötietoja seuraaville tahoille seuraaviin tarkoituksiin: 

(a) ICT- tai muut alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Nauticsin 
kanssa tehdyn sopimuksen nojalla ja tuottaakseen Nauticsille palveluita.  

(b) Viranomaisille lakiin perustuen. 

Lisäksi Nautics voi luovuttaa Palvelun kautta tietoja Käyttäjän valitsemalle maksupalvelun 
tarjoajalle. Nämä tahot käsittelevät Henkilötietoja rekisterinpitäjinä maksupalvelun 
toteuttamiseksi niihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti: 

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-fi/privacy  
Google Ireland Limited: https://play.google.com/about/play-terms/index.html  
Apple, Inc.: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ 

Ilman ko. henkilön antamaa nimenomaista suostumusta Nautics ei julkaise tai jaa muille 
osapuolille sellaisia tietoja Sailmate-palvelun käyttäjien veneistä tai Palvelun käytöstä, jotka 
voidaan mahdollisesti yhdistää henkilöön. 

Nautics voi julkaista tai luovuttaa muille osapuolille yhteenvetoja tai kokoavia raportteja 
Palvelun käytöstä siten anonymisoituna, että tietojen yhdistäminen henkilöihin ei ole 
mahdollista. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Kun tietoja käsitellään EU:n 
tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä (kuten EU:n tietosuoja-
asetusta) sekä siinä asetettuja vaatimuksia. 

6. Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttäminen on tarkoituksenmukaista.  

7. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä voi olla EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemiä oikeuksia henkilötietojensa 
suhteen, kuten: 

(a) Oikeus saada vahvistus henkilötietojen käsittelystä ja saada pääsy omiin tietoihinsa; 
(b) Oikeus oikaista henkilötiedot; 
(c) Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista; 
(d) Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista; 
(e) Oikeus vastustaa käsittelyä; 
(f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
(g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

https://stripe.com/en-fi/privacy
https://play.google.com/about/play-terms/index.html
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/


Pyynnöt oikeuksien käyttämisestä tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen tuki@nautics.fi. 
Vastaanotettuaan pyynnön Nautics käsittelee sen ilman aiheetonta viivytystä. Uutiskirjeen voi 
peruuttaa kirjeessä olevasta linkistä. 
  

8. Henkilötietojen suojaamisen menetelmät 

Nautics suhtautuu henkilötietojen käsittelyä koskeviin velvoitteisiinsa vakavasti, ja pyrkii 
varmistamaan, että henkilötiedot ovat turvassa.  

9. Voimaantulo ja muutokset  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää Nauticsin toimesta. Tietosuojaselosteen 
muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Voimassa oleva 
tietosuojaseloste on luettavissa Nauticsin kotisivulla www.sailmate.com.  
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 30.5.2022.



NAUTICS SAILMATE PRIVACY POLICY 

1. Data Controller 

Nautics Sailmate service is developed and maintained by Nautics Oy (2292745-6) (Nautics”), 
who is the data controller.  

2. Data Protection Officer 

Nautics Oy 
Vesa Satama 
Telephone +358 50 4002433 
Email vesa.satama@nautics.fi 

3. The purpose of the policy, content, categories of data subjects and collection 
of data 

In this policy it is described how Nautics processes personal data in its register.  

Nautics maintains a register of the users of Nautics Sailmate service (“Service”) and of the 
persons who have subscribed to the Sailmate newsletter. The register is necessary in order to 
administrate usage rights to the Service, to maintain and develop the Service, to inform about 
the use of the Service and its contents, and to send newsletters. The data in this register is 
collected only to the extent appropriate. The register may include for example the following 
information:  
  

1. Contact information such as name, email address and phone number: Nautics may 
send newsletters, emails or other messages to administrate the usage rights to the 
Service, to develop the Service and to inform about the use of the Service and its 
contents. The messages will be sent to users and to persons who have subscribed 
to Sailmate newsletter by using the contact information they have given.  

2. Boating data: data on users’ boats and the use of Sailmate service. This data is 
required to develop the Service and its contents and to inform of the use of the 
Service and its contents.  

3. Location data: Certain features of the mobile application require enabling and 
processing location data; 

4. Information collected by cookies.  

The data is principally collected from the persons themselves, and disclosing personal data to 
Nautics is voluntary. If a person does not wish to provide the required personal data it may be  
possible that Nautics cannot provide the Service. Other regular sources of information may be 
personal data collected by cookies when the User uses the Service.  

4. Purposes and legal basis for processing personal data  

The purposes for processing personal data are as follows:  

(a) Provision of Nautics’ products and services, performance of contractual obligations 
and use of Nautics’ contractual rights; 

(b) Management of customer relationship and administration and management of 
possible claims and defect situations; 

(c) Creation of statistics on the use of Nautics’ products and services and the 
development of Nautics’ products, services and business. After this personal data is 
made anonymous, it does not constitute personal data; 



(d) Direct marketing of Nautics’ products and services related to them and delivering 
newsletters and announcements;  

(e) Taking care of data security;  

(f) Preventing fraud.  

Nautics processes personal data for these purposes in accordance with the requirements of the 
law on the basis of its legitimate interest, agreement concluded or consent of the person, or to 
comply with a legal obligation.  

When the processing is based on the person’s consent, the person has the right to withdraw 
their consent to the processing. However, the withdrawal of the consent does not affect the 
lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal.  

When Nautics processes personal data based on its legitimate interest, the legitimate interest 
may be, for example, a customer or subscriber relationship or other processing that the person 
may assume. Nautics has evaluated that the person’s interests requiring the protection of 
personal data or fundamental rights and freedoms of the person will not supersede such 
legitimate interests.  

5. Regular transfers of data and disclosures 

Nautics may transfer personal data to the following parties and the following purposes: 

(a) to ICT or other subcontractors that process personal data under an agreement with 
Nautics and for the purpose of providing services to Nautics.  

(b) to authorities based on law.  

In addition, Nautics may disclose information through the Service to the User’s chosen 
payment service provider. These entities process personal data as controllers for the 
implementation of the payment service in accordance with legislation applicable to them:  

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-fi/privacy  
Google Ireland Limited: https://play.google.com/about/play-terms/index.html  
Apple, Inc.: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ 

Without the person’s explicit consent, Nautics will not publish or share to other parties any 
such information about the boats or use of the Sailmate service that may possibly be linked to 
the person in question.  

Nautics may publish or disclose to other parties summaries or aggregate reports on the use of 
the Service in such an anonymized manner that it is not possible to connect the data to the 
persons.  

Personal data may be transferred and disclosed to countries outside the European Economic 
Area (EEA) and European Union (EU). When data is processed outside EU and EEA areas, 
applicable legislation (such as the EU General Data Protection Regulation) and the 
requirements set therein will be adhered to.   

6. Period for which personal data will be stored 

Personal data will be retained as long as appropriate.  

7. Rights of the data subject 

The data subject may have rights regarding his or her personal data as defined in the EU 
General Data Protection Regulation, such as:  

https://stripe.com/en-fi/privacy
https://play.google.com/about/play-terms/index.html
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/


(a) The right to obtain from the controller a confirmation as to whether or not his or her 
personal data is being processed and access to his or her personal data; 

(b) Right of rectification of personal data; 
(c) Right to request erasure of personal data; 
(d) Right to request restriction of processing;  
(e) Right to object to processing; 
(f) Right to data portability; 
(g) Right to lodge a complaint with a supervisory authority. 

Requests for the exercise of the rights must be addressed to email address tuki@nautics.fi. 
After receiving the request, Nautics processes it without undue delay. One can unsubscribe 
from the newsletter by using the link in the newsletter.  
  

8. Methods of protecting personal data 

Nautics takes its obligations on processing personal data seriously and aims to ensure that the 
personal data is kept safe. 

9. Validity and changes 

This privacy policy may be updated by Nautics. The changes to this privacy policy will be 
communicated separately in a manner deemed appropriate. The current privacy policy is 
available on the Nautics homepage www.sailmate.com. This privacy policy has been modified 
the latest on 30th May, 2022. 

http://www.sailmate.com
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