DATASKYDDSBESKRIVNING

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagstiftningen (särskilt personuppgiftslagen,
523/1999, 10 § och 24 §).

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Företag: Romuliike Teräshaka Oy
FO-nummer: 3265016-3

Postadress: Vatusentie 147, 39700 Parkano
Besöksadresser:

Vatusentie 147 39700 Parkano
Vanttitie 5 70460 Kuopio

Institutgatan 18 B 65100 Vasa
2. DATASKYDDSOMBUD
Sanna Lempinen

Romuliike Teräshaka Oy
Tel: 0400652908

E-post: info@terashaka.fi
3. REGISTRETS NAMN

Romuliike Teräshaka Oy:s kundregister som baserar sig på kundrelationer och andra affärsmässiga
kontakter

4. GRUNDER FÖR UPPRÄTTHÅLLANDET AV REGISTRET
Personuppgifter behandlas utgående från kundrelationen mellan den registrerade och den
personuppgiftsansvarige.

5. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas vid betalning för skrotköp eller vid svar på myndigheters begäran om
uppgifter om årliga inköp.

Enligt rådande praxis inom skrotbranschen ombeds privatpersoner som säljer skrot att uppge de
uppgifter som nämns i punkt 6, vilka helt eller delvis antecknas på inköpskvittot för skrotet.

Uppgifterna lagras i kundregistret i syfte att genomföra och utveckla kundservicen och verksamheten.
6. REGISTERINNEHÅLL

Registret kan innehålla följande uppgifter om alla registrerade:
efter- och förnamn

kontaktuppgifter: adress, (telefonnummer, e-postadress)
personbeteckning
kontonummer

ändringar av uppgifter som identifierats ovan

kundnummer
7. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR FÖR KUNDREGISTRET
Uppgifterna om den registrerade erhålls regelmässigt från kunden själv i samband med en affär.
8. FÖRVARINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi sparar uppgifter om den registrerade endast så länge det är nödvändigt i enlighet med gällande
lagstiftning. Bokföringslagen 1336/1997, 2 kap. 10 §.
9. PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut
behandlingen av personuppgifter till en tredje part. I sådana fall garanterar vi genom

avtalsöverenskommelser att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning
och i övrigt på vederbörligt sätt.

10. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA
SAMARBETSOMRÅDET

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
11. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Vi varken säljer eller hyr ut en identifierad användares personuppgifter till tredje part. Vi överlåter
uppgifter till tredje part endast i följande fall

▪ Vi kan överlåta uppgifter om den registrerade till tredje part, om hen har gett sitt samtycke.

▪ Vi kan överlåta personuppgifter på ett sätt som krävs för behöriga myndigheters eller andra parters
begäran. Detta baserar sig på tillämplig lagstiftning vid varje given tidpunkt.

▪ Vi kan överlåta uppgifter för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning, förutsatt att uppgifterna
har anonymiserats på sådant sätt att föremålet för uppgiften inte längre kan identifieras utifrån den.

▪ Om vi fusioneras eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet kan användarens personuppgifter
överföras inom den nya organisationen.

12. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING
Tillämpas inte.

13. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Rätt att granska och korrigera uppgifter
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har lagrats i registret. Uppgifterna

kan endast lämnas ut till ifrågavarande person vars identitet har kunnat fastställas. Begäran om kontroll
ska skickas skriftligen och undertecknad till adressen:
Romuliike Teräshaka Oy
Vatusentie 147 39700
Parkano

eller via e-post: info@terashaka.fi
Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige raderar uppgifter om den

registrerade från alla system hos den personuppgiftsansvarige genom att skriftligen meddela om detta
till ovanstående post- eller e-postadress. Personuppgiftsansvarig är skyldig att förvara

bokföringsmaterial i enlighet med den tid som anges i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Av denna anledning
kan redovisningsrelaterat material inte raderas innan tidsfristen löper ut.
Rätt att överföra data från ett system till ett annat
Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige överför uppgifter om den

registrerade till ett annat system i en allmänt använd överföringsform. Rätten gäller endast uppgifter
som den registrerade själv har lämnat till den personuppgiftsansvarige. Begäran om överföring av
uppgifter bör meddelas skriftligen till postadressen eller e-postadressen ovan.
14. ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Romuliike Teräshaka Oy utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig rätten att ändra
denna dataskyddsbeskrivning. Ändringar kan även grunda sig på förändringar i lagstiftningen. Romuliike
Teräshaka Oy rekommenderar registrerade att regelbundet bekanta sig med innehållet i
dataskyddsbeskrivningen.

