Uppdaterad 24.5.2018
Dataskyddsförordningen 2016/679

DATASKYDDSBESKRIVNING AV MARKNADSFÖRINGSREGISTRET

1.

Personuppgiftsansvarig
Lehto Tilat Oy (2034041-6)
Voimatie 6 B, 90440 KEMPELE (nedan den “Personuppgiftsansvarige”)

2.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Paolo Pisano
Färgfabriksgatan 8, 01300 VANDA tfn 020A 320 000 tietosuoja@lehto.fi

3.

Uppgifter som ingår i registret
Vårt marknadsföringsregister innehåller följande uppgifter om de registrerade: namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i
informella chattar, och uppgifter om i hurudana projekt den registrerade är intresserad av att investera i.

4.

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Kunduppgifter behandlas för att förvalta kundrelationer och för inriktad marknadsföringskommunikation för registrerade i den
Personuppgiftsansvariges Insider-register.

Behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse hos den Personuppgiftsansvarige, då den letar efter samarbetspartner och
marknadsför sina projekt. Den Personuppgiftsansvarige har rätt att marknadsföra sina objekt för att få investerare för sina projekt.

5.

Mottagare av personuppgifter
Personuppgifter behandlas av personer som arbetar för den Personuppgiftsansvarige och befullmäktigats för försäljningsuppdraget
i syfte att uppfylla deras skyldigheter enligt deras anställningsförhållande. På grund av administrativa orsaker och ett berättigat
intresse hos den Personuppgiftsansvarige kan personuppgifter också behandlas inom Lehto Group Oyj, som är den
Personuppgiftsansvariges moderbolag.

Vid behov kan uppgifter också överlåtas till myndigheter utifrån lagakraftvunna domar av domstolarna och föreskrifter som grundar
sig på lagstiftningen.

6.

Informationskällor
Personuppgifter samlas i princip in av den registrerade själv i samband med insiderregistrering.

7.

Förvaringstiden för personuppgifter
Förvaringstiden för personuppgifter varierar efter behandlingssyftet och uppgifter förvaras enbart så länge som det är nödvändigt för
de syften för vilka de samlats in. Vad gäller insiderregistrerade är förvaringstiden 2 år från det att den registrerade senast visat aktivitet
gentemot den Personuppgiftsansvariges tjänster.

8.

Rätten för den registrerade att göra en invändning mot behandling av personuppgifter
Den registrerade har alltid rätt att göra en invändning mot behandling av personuppgifter som anknyter till direktmarknadsföring.
Om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse hos den Personuppgiftsansvarige, har den registrerade likaså rätt att göra
en invändning mot behandlingen av personuppgifter utifrån en grund som anknyter till en personlig specifik situation.

9.

Den registrerades övriga rättigheter
a.

Rätten till tillgång till personuppgifter och rätten att korrigera uppgifter
Den registrerade har rätt att avgiftsfritt få en kopia av egna personuppgifter eller i övrigt få tillgång till egna personuppgifter.
Den registrerade har rätt att kräva att den Personuppgiftsansvarige utan oskäligt dröjsmål rättar inexakta och felaktiga
personuppgifter om den registrerade.

Uppdaterad 24.5.2018
Dataskyddsförordningen 2016/679

b.

Rätten att radera uppgifter
Den registrerade har rätt att få uppgifter som gäller honom eller henne raderade från registret, om uppgifter inte längre behövs
för det ursprungliga syftet, den registrerade återkallar sitt samtycke och ingen laglig grund föreligger för behandlingen eller då
den registrerade utövar sin nedan nämnda rätt att göra en invändning och ingen motiverad grund föreligger för behandlingen.

c.

Rätten att begränsa behandlingen
Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av uppgifter till enbart förvaring av uppgifter, om uppgifterna inte är
korrekta, behandlingen är lagstridig och den registrerade inte vill att uppgifter raderas, den Personuppgiftsansvarige inte längre
behöver uppgifterna för behandlingssyfte, men den registrerade behöver dem för fastställande, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk eller om den registrerade gjort en invändning mot behandling av personuppgifter utifrån en grund som
anknyter till en personlig specifik situation i väntan på kontroll av om den Personuppgiftsansvariges berättigade intressen
väger tyngre än den registrerades grunder.

d.

Rätten att överföra uppgifter
Den registrerade har rätt att få uppgifter som gäller honom eller henne överförda från ett system till ett annat bland annat då
den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett samtycke av den registrerade eller ett avtal och behandlingen utförs
automatiskt.

e.

Rätten att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten
Den registrerade har också rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att man i behandlingen av
personuppgifter som gäller honom eller henne inte iakttagit bestämmelserna om dataskydd. I Finland fungerar
Dataombudsmannen som tillsynsmyndighet (www.tietosuoja.fi). Utövande av denna rättighet begränsar dock inte den
registrerades övriga administrativa prövningsförfaranden eller rättsskyddsmedel.

10.

Tillmötesgående av begäran om uppgifter och andra begäranden som gäller de registrerades rättigheter
Den registrerade kan framföra en begäran om tillgodoseende av de rättigheter som nämnts ovan i punkterna 8 och 9 till adressen
tietosuoja@lehto.fi. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den registrerade preciserar sin begäran skriftligen och styrker
sin identitet innan begäran behandlas. Den personuppgiftsansvarige kan vägra att tillmötesgå begäran utifrån en grund som föreskrivits i
dataskyddsförordningen.

11.

Eventuella risker förknippade med den registrerades rättigheter och friheter och de tillämpliga datasäkerhetsförfarandena
Den Personuppgiftsansvarige har förbundit sig att behandla och skydda personuppgifter enligt den gällande lagstiftningen.
Datatrafikförbindelsen från användarens webbläsare till den Personuppgiftsansvariges server är krypterad. Det material som samlas in
elektroniskt samlas in till databaser, som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder och åtkomsträttigheterna
till dessa har begränsats till enbart personer som måste använda systemen för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. En förutsättning för
användning av systemen är ett användarnamn och ett lösenord, och enbart personer som befullmäktigats för uppgifterna har tillgång till
de personuppgifter som är föremål för behandling. Auditeringar av systemen genomförs regelbundet för att trygga ett oavbrutet
dataskydd.dataskydd.

12.

Överföring av uppgifter till områden utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES.

13.

Automatiskt beslutsfattande
Uppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande.

