1. Registerförare
Oy Scantarp Ab
Lukkosalmentie 4
70420 Kuopio
FO-nummer 2017560-9
Kontaktperson i registerärenden:
Heikki Kotala (heikki.kotala@scantarp.fi)

2. Registrerade
Oy Scantarp Ab:s företagskunders kontaktpersoner

3. Grund för upprätthållandet av registret och registrets
användningsändamål
Kundernas personuppgifter behandlas endast för i förväg fastställda ändamål och de är
följande:
Kundservice:
Fakturering
Kundkommunikation
Enkäter och undersökningar som krävs för utveckling av kundsamarbetet

4. Uppgifter som registreras i registret
Registret över företagskundernas kontaktpersoner kan innehålla uppgifter om
kundföretagen och personuppgifter om kundkontaktpersonerna.
Basuppgifter om ett kundföretag
företagets namn
FO-numret
uppgifter om verksamhetsområdet
gatu-, post- och faktureringsadressen
-

Personuppgifter om en kontaktperson
företagets namn
kontaktpersonens namn
gatu- och postadressen
telefonnumret
e-postadressen

5. Den registrerades rättigheter
I fråga om kunduppgifterna har kunden följande rättigheter och begäranden om utnyttjande
av dem ska lämnas via e-post till den kontaktperson som utsetts till kontaktperson.
Rätt att kontrollera
Vår kund har rätt att kontrollera personuppgifterna som vi registrerat. Om fel eller brister
förekommer i uppgifterna, kan man be om att uppgifterna korrigeras eller kompletteras.
Rätt att motsätta sig
Kunden har rätt att när som helst motsätta sig att personuppgifter behandlas och förvaras,
om kunden upplever att personuppgifter behandlas lagstridigt.

Rätt att radera
Om kunden upplever att vissa personuppgifter inte behöver förvaras och behandlas med
tanke på Oy Scantarp Ab:s verksamhet, har kunden rätt att be att uppgifterna i fråga
raderas. Begäran om radering behandlas varefter vi antingen raderar uppgifterna eller
delger kunden en motiverad orsak till att uppgifterna inte kan raderas. Om kunden är av
olika åsikt om avgörandet, har kunden rätt att överklaga till dataombudsmannen. Kunden
har också rätt att kräva att behandlingen av de omtvistade uppgifterna begränsas tills saken
blir avgjord.
Rätt att överklaga
Kunden har rätt att överklaga till dataombudsmannen, om kunden upplever att Oy
Scantarp Ab bryter mot datasekretesslagstiftningen.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna om våra kunders kontaktpersoner erhålls normalt från:
En representantför kundens företag via e-post, via telefon, på en blankett eller på
något annat motsvarande sätt.
Kontaktpersonen själv

7. Regelmässiga utlämnanden av uppgifter
Oy Scantarp Ab säljer eller hyr inte ut uppgifter i kundregistret till tredje parter. Vi utlämnar
uppgifter till tredje parter endast i följande fall:
Vi kan utlämna uppgifter om dig till tredje parter, om du har gett ditt samtycke till
det.
Om vi fusionerar eller annars omorganiserar vår verksamhet, kan dina personuppgifter
utlämnas inom den nya organisationen.

8. Hur länge uppgifter behandlas
Kundens personuppgifter behandlas så länge som det är nödvändigt med tanke på
affärsverksamheten. Uppgifterna raderas inom ett år efter att vi fått veta att personen i fråga
inte längre är i kundföretagets tjänst.

9. Personer som behandlar personuppgifterna
Kundens personuppgifter behandlar de personer som har som uppgift att idka samarbete
med kundföretaget i fråga.

10. Överföring av uppgifter till länder utanför EU
Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.

11. Kakor och webbläsaruppföljning
Vi kan samla in uppgifter om användarens terminal med hjälp av kakor ("cookies") och annan
motsvarande teknik. Tredje parter kan placera kakor på användarens terminal då användaren
besöker våra tjänster för att föra statistik över antalet besökare på olika webbplatser. Med
tredje parter avses utomstående instanser, såsom instanser som erbjuder mätnings- och
uppföljningstjänster. Våra tjänster kan också inbegripa länkar till andra webbplatser och
sociala nätverk, men vi svarar inte för dessa utomstående webbplatsers integritetsskyddspraxis
eller innehåll. Vi rekommenderar att du tar del av dessa tjänsters villkor som gäller
integritetsskyddet.

12. Automatisk beslutsprocess och profilering
Vi utnyttjar inte uppgifter för automatisk beslutsprocess eller profilering.

13. Principerna vid skydd av registret
Registerförarens och dennas eventuella datateknikskumpaners datanät och utrustningen där
registret befinner sig har skyddats med hjälp av brandmurar och allmänt godtagbara tekniska
metoder.

