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1 REGISTERANSVARIG
Ahertava Oy
FO-nummer: 2828956-3
www.ahertava.fi
2 KONTAKTPERSON I REGISTERÄRENDEN
Jyri Paasonen
+358 (0)45 257 3488
jyri.paasonen@ahertava.fi
3 DATASKYDDSOMBUD
Registeransvariges dataskyddsombud är Jyri Paasonen.
4 REGISTRETS NAMN
Registret heter kund- och marknadsföringsregister.
5 ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter samlas in för ett specifikt, uttryckligt och legitimt ändamål för att utföra
avtalsskyldigheter inom kundförhållandet. Registeransvarig har rätt att utöva marknadsföring på basis
av berättigat intresse.
Personuppgifter samlas enligt denna dataskyddsbeskrivning och de används, ändras eller överförs
inte i någon situation på annat sätt än det som beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning.
6 REGISTRETS UPPGIFTSINNEHÅLL
Registret innehåller personuppgifter om registeransvariges kunder omfattande namn, adress,
telefonnummer, e-postadress, position i företaget samt andra uppgifter i samband med
kundförhållandet.
7 WEBBKAKOR
Registeransvariges hemsida använder tredjeparts webbanalytik- och marknadsföringssystem (Google
Analytics). Systemet samlar in information om besökarna med hjälp av webbkakor, men denna
information används inte för att identifiera enskilda användare, utan för utveckling av hemsidan och
tjänsterna. Google Analytics förmedlar och lagrar informationen på sin egen server.
8 REGELBUNDNA UPPGIFTSKÄLLOR
Uppgifter till registret samlas in från de registrerade och från kundernas samt intressenters källor.
Därtill samlar man till registret in uppgifter från offentliga källor, såsom från organisationers
webbsidor eller adressregister.
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9 REGELBUNDNA ÖVERLÅTELSER AV UPPGIFTER
Nödvändiga kunduppgifter kan överlåtas till myndigheter får legitima ändamål. Registeransvarig
överlåter inte uppgifter åt tredje parter eller automatiskt åt andra parter. Registeransvarig överlåter i
enskilda fall kundens uppgifter åt definierad part ifall den berörda kunden ber registeransvarig att
göra det eller om en myndighet baserat på gällande lagstiftning kräver att registeransvarige överlåter
skilt definierad uppgift från den databas som registeransvarige besitter.
10 ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND ELLER TILL INTERNATIONELL
ORGANISATION
Uppgifter överförs inte till tredje land eller till internationell organisation.
11 RÄTT TILL INSYN
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter man lagrat om denna i registret. Därtill har
den registrerade rätt att genom tillräckligt specifik och detaljerad begäran få kännedom om vilka
uppgifter som lagrats om den registrerade. Begäran ska göras skriftligt, med underskrift, till
registeransvariges kontaktperson och kopia på identitetshandling med bild ska bifogas.
12 RÄTT TILL RÄTTELSE ELLER RADERING AV UPPGIFT
Registeransvarig ska rätta sådan uppgift som den registrerade har påvisat vara felaktig i
personuppgiftsregistret. Registeransvarig har även skyldighet att på eget initiativ kontrollera att
uppgifterna i registret är relevanta och uppdaterade. Den registrerade kan också av registeransvarig
begära radering av sina uppgifter i registret. Dataskyddsombudet ansvarar för behandlingen av
ärendet.
13
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Den registrerade har rätt att begära att behandling av personuppgifter begränsas. Den registrerade har
även rätt att få de personuppgifter som den registrerade själv gett åt registeransvarig i en tydligt
strukturerad, allmänt använd, maskinellt läsbar form, och flytta dessa uppgifter till en annan
registeransvarig. Därtill har den registrerade rätt att invända mot behandling av uppgifterna,
automatisk beslutsfattning och profilering.
14 RADERING OCH LAGRING AV UPPGIFTER
Registeransvarig raderar kundens uppgifter från sitt register, då det inte längre föreligger affärsmässig
grund för behandling av uppgifterna eller om den berörda själv begär i enlighet med lagstiftning att
registeransvarig raderar uppgifterna.
Uppgifterna förstörs genom att skrivas över, då det inte längre föreligger någon laglig grund för
behandling eller lagring av uppgifterna. Uppgifterna raderas dock inte, om lagstiftningens förutsätter
annat eller om en myndighet har startat en process, som förutsätter att registeransvarig lagrar
uppgifterna, eller om någon annan instans har från Finlands rättsväsen ansökt om beslut om
säkerhetsskydd för uppgifterna.
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15 GODKÄNNANDE AV DATASKYDDSBESKRIVNING
Dataskyddsbeskrivningen har godkänts som fortgående och granskats den 11.5.2018.
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