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Integritetspolicy
Registerinnehavaren är enligt dataskyddförodningen skyldig att ge tydlig information åt registrerade
personer. Den här policyn uppfyller informationskravet.

1. Registerinnehavare
BotniaSec Ab
Kontaktuppgifter:

Karl-Johan Ström
Oravaisten Fabriksvägen 12 B
66830 Oravais fabrik, Finland
0505524652
johan@botniasec.fi

2. Register
I registret finns kunder, samarbetspartners och potentiella kunder

3. Syftet med registret



Personuppifterna behandlas enligt det registrerade kundförhållandet
Personuppgifterna behandlas enligt samtycke

Personuppgifternas behandling och registrets syfte
Personuppgifterna behandlas endast i förväg specifierade ändamål enligt följande:



skötsel av kundkontaktasiakassuhteen hoitaminen
informera om nya produkter

4. Personuppgifter som sparas i registret
Kundregistret innehåller följande nformation:
Kontaktuppgifter





namn
adress
e-post
telefonnummer
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5. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har följande rättigheter. Frågor besvaras genom: info@botniasec.fi
Rättighet att kontroller
Den registrerade kan kontrollera sparade kontaktuppgifter.
Rättighet att korrigera infromation
Den registrerade kan be att få korrigerat felaktig eller bristfällig egen information.
Rättighet att motstå
Den registrerade kan motstå behandling v konaktuppgifter ifall om kontaktuppgifterna behandlas olagligt.
Direktmarknadsföringsförbud
Den registrerade har rätigheten att neka att kontaktuppgifterna används för direktmarknadsföring.
Rättigheten att ta bort kontaktuppgifter
Den registrerade har rättigheten att få kontaktuppgifterna avlägsnade.
Det är viktigt att anmärka att registerinnehavaren kan ha en laglig aller en annan rätt att inte avlägsna
kontaktuppgifterna. Regitsreninnehavaren har skyldighet att spara bokföringsmaterial enlig
bokföringslagen (ordning 2, 10 §) enligt den specifierade tiden (10 år). På grund av det här kan man inte
avlägsna material som berör bokföringen före tiden har gått ut.
Uppsägning av medtycke
Den registrerade kan säga upp sitt medtycke ifall behandlingen av kontaktuppifter endast är grundade på
basen av medtycke och inte genom t.ex. ett kundförhållande.
Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudet
Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen av uppgifter pausas tills målet är lösts.
Rättighet att klaga
Den registrerade har rättighet att överklaga beslutet till dataskyddsombudet ifall personen anser att
personuppgifterna blir olagligt behandlade enlig dataskyddslagen.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Datakällor enligt regelverket
Datakällan är upprätthållt inom EU området
Kunduppgifterna fås i regel genom:


direkt från kunden i etableringen av en ny kundkontakt.
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direkt från kunden genom kontaktformuläret

7. Spridning av uppgifter enligt reglerna
Uppgifterna sprids inte utanför BotniaSec för t.ex. marknadsföring.

8. Upgifterna sparas
Uppgifterna sparas:



Personuppgifterna behandlas i regel så länge som kundkontakten är i kraft
Den registrerade kan avlsuta direktmarknadsföring geom att välja linken som finns i vår
direktmarknadsföringsmaterial.

9. Personuppgifterna behandlas av
Kundregistret behandlas av BotniaSec:s personal.

10. Spridninga av uppgifter utanför EU
Personuppgifter sprids inte utanför EU

11. Automatiska beslut och profiliering
Vi använder inte uppgiftern till automatiska beslut eller profiliering.
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