DATASKYDDSBESKRIVNING
Denna dataskyddsbeskrivning avser behandling av kunders, leverantörers och övriga samarbetspartners
personuppgifter hos Tarkmet Oy. Att skydda personuppgifter är viktigt för oss, och vi följer reglerna om dataskydd.

Personuppgiftsansvarig
Tarkmet Oy (FO-nummer 1553190-4)
Gerbyvägen 18–22
65230 Vasa
Kontaktperson i registerärenden
Sanna Pelkonen
Gerbyvägen 18–22
65230 Vasa
sanna.pelkonen@tarkmet.fi
tfn +358 50 559 5526

1. Ändamål med och grund för behandling av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att vårda relationerna till våra kunder, leverantörer och övriga
samarbetspartner samt avtalshantering. Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose den
personuppgiftsansvariges legitima rättigheter när det gäller marknadsföring och kundservice, uppfylla
avtalsförpliktelser, genomföra åtgärder som föregår ingående av ett avtal på begäran av den registrerade och/eller för
att fullgöra en lagstadgad skyldighet.
Vi använder inte uppgifterna i automatiserat beslutfattande eller för profilering.

2. De registrerade
De registrerade är kontaktpersoner för nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och samarbetsparter.

3. Registrens informationsinnehåll
Endast uppgifter som är korrekta och nödvändiga för behandlingen införs i registren, dvs. namn, telefonnummer samt
e-post- och postadress. I registret sparas också information och handlingar som har att göra med avtal, fakturering
och indrivning, med syftet att upprätthålla kundrelationen.

4. Regelmässiga uppgiftskällor
Vi kan få personuppgifter från den registrerade själv, kunder, leverantörer och/eller samarbetsparter genom bl.a.
offertförfrågningar, avtal, beställningar eller fakturor via e-post, telefonsamtal eller möten, eller t.ex. via tidningar
eller andra publikationer, Postens adressuppgiftsdatabas, telefonbolagens kontaktuppgiftsregister och andra liknande
privata och offentliga register. Uppgifter kan också lämnas via det kontaktformulär som finns på hemsidan. Vi kan
också köpa kontaktuppgifter från privata register, som t.ex. Vainu Oy.

5. Begränsning av lagring och behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas konfidentiellt, korrekt och säkert. Uppgifterna uppdateras alltid efter behov och
inexakta samt felaktiga uppgifter raderas eller korrigeras. Uppgifterna lagras endast så länge som det är nödvändigt
med tanke på den personuppgiftsansvariges verksamhet.

6. Utlämnade av uppgifter
Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i marknadsföringssyfte. Behandlingen av personuppgifter kan delvis
utlokaliseras till en tredje part, varvid vi förbinder oss genom avtal att personuppgifterna behandlas enligt nuvarande
dataskyddslagstiftning och i övrigt korrekt.
Personuppgifter får inte överföras till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Personuppgiftsbiträden
Endast personal som har fastställts i förväg hos den personskyddsansvarige får tillgång till personuppgifterna.
Uppgifterna är skyddade genom både tekniska och organisatoriska åtgärder.

8. Webbkakor
Vår hemsida använder webbkakor. Webbsidan skickar en webbkaka till webbläsaren – en liten textfil som sparas på
datorns hårddisk. Vi använder webbkakor för temporära sessioner, som avslutas när du stänger webbläsaren, och
permanenta webbkakor, som lagras på datorns hårddisk. Webbkakor används för att följa antalet besökare som
besöker webbsidan. Alla uppgifter som samlas in är anonyma, och man kan inte koppla uppgifterna till en specifik
person med hjälp av personens nätaktivitet. Om du vill kan du undvika webbkakor genom att ändra inställningarna i
din webbläsare och förbjuda användning av webbkakor.

9. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter. Begäran att utnyttja en rättighet ska skickas till adressen: Tarkmet Oy, Sanna
Pelkonen, Gerbyvägen 18-22, 65230 Vasa eller via e-post till sanna.pelkonen@tarkmet.fi
Rätt till insyn
Den registrerade får kontrollera de personuppgifter som vi har lagrat.
Rätt till rättelse
Den registrerade kan be att felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne rättas.
Rätt att göra invändningar
Den registrerade kan invända mot att personuppgifterna behandlas, om han/hon anser att personuppgifterna har
behandlats på ett sätt som strider mot lagen.
Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna används i direktmarknadsföring.
Rätt att få uppgifterna raderade
Den registrerade har rätt att begära att få uppgifterna raderade, ifall en behandling av uppgifterna är onödig. Vi
behandlar begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motivering till varför uppgifterna
inte kan raderas.
Det bör beaktas att den registeransvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att låta bli att radera de begärda
uppgifterna. Den registeransvarige kan bl.a. ha en skyldighet att bevara bokföringsmaterial under en tid (10 år) som
definieras i bokföringslagen (2 kap., 10 §).
Återkallande av samtycke
Den registrerade kan återkalla sitt samtycke, ifall behandlingen av hans/hennes personuppgifter enbart grundar sig på
samtycke och inte på t.ex. en kundrelation.
Den registrerade kan överklaga beslutet till dataombudsmannen
Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter ända tills ärendet har
avgjorts.
Besvärsrätt
Den registrerade har rätt att anföra besvär till dataombudsmannen om den registrerade anser att vi vid behandlingen
av personuppgifter bryter mot gällande dataskyddslagstiftning.
Dataombudsmannens kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

