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DATASKYDDSFÖRKLARING 
 

Personuppgiftsansvarig Teräselementti Oy 
Marjamäentie 16 

37570 Lembois 

Uppdaterad 21.5.2018 

Kontaktperson i 
ärenden som rör 
registret 

Ville Helenius 

ville.helenius@teraselementti 
+358 (0) 3 253 6200 

Registrets namn Kund- och marknadsföringsregister 

Syftet med och grunden 
för behandlingen av 
personuppgifter 

Personuppgifter behandlas för skötsel och analys av 
kundrelationer och annan saklig anknytning, produktion av 
tjänster, utveckling och planering av affärsverksamheten samt 
marknadsföring, distansförsäljning, enkäter, 
marknadsundersökningar och kundkommunikation, vilka även kan 
genomföras elektroniskt och på ett riktat sätt. 

 
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på avtal eller 
Teräselementti Oy:s berättigade intresse. 

Registrets innehåll I registret kan följande uppgifter om alla registrerade 
behandlas: 

• för- och efternamn 

• kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer och e-postadress) 
• start- och slutdatum för kundrelationen 

och/eller den sakliga anknytningen samt sättet 
på vilket den har inletts eller avslutats 

• samtycke till och förbud mot direktmarknadsföring 

• FO-nummer 
• uppgifter om användningen av elektroniska tjänster och 

innehåll (till exempel beställning av nyhetsbrev) 

• uppgifter om marknadsföring och säljfrämjande åtgärder, 
såsom marknadsföringsåtgärder som har riktats till den 
registrerade och hens deltagande i dessa. 

 
Utöver ovanstående kan dessutom följande uppgifter 
behandlas i registret: 

• kundnummer 
• FO-nummer eller personnummer 

• uppgifter om fakturering och inkasso 

• kontaktpersoner (namn, telefon och e-post) 

• uppgifter om kundrelationen och annan saklig anknytning 
samt kontakt och klassificering (uppgifter om inköp och 
annullering av produkter och tjänster, leveransuppgifter, 
respons, reklamationer samt registrering av 
kundtjänstärenden, såsom e-postmeddelanden och 
stödmeddelanden). 

Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Personuppgifter om den registrerade samlas in av den 
registrerade själv, i olika tjänster som den registrerade 
använder (bland annat Teräselementti Oy:s webbplats) och i 
samband med olika 
marknadsföringsåtgärder. Personuppgifter kan dessutom 
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 samlas in från och uppdateras i Teräselementti Oy:s 
samarbetspartners register samt register hos myndigheter och 
företag som erbjuder tjänster som berör personuppgifterna. 

Tekniska och 
administrativa 
skyddsåtgärder 

A. Manuellt material 
Personuppgifterna skyddas från obehörig åtkomst och olaglig 
användning (till exempel förstörelse, ändring eller överlåtelse). 
Varje registerbiträde kan behandla endast personuppgifter som 
hen behöver i sina arbetsuppgifter. 
Handlingarna förvaras i ett låst utrymme, skyddade från 
obehöriga. Handlingarna skrivs ut endast vid behov, och 
pappersutskrifterna förstörs efter användning. 

 
B. Elektroniskt material 
Uppgifter i registret som behandlas elektroniskt är skyddade med 
brandväggar och lösenord samt på andra tekniska sätt som är 
allmänt godtagbara inom dataskydd. 

 

Endast anställda hos den personuppgiftsansvarige och på företag 
som verkar på uppdrag av denne och för dennes räkning har 
tillträde till uppgifterna i registret med behörigheter beviljade av 
den personuppgiftsansvarige. 

Behandlingens längd Teräselementti Oy lagrar personuppgifter endast så länge som 
de behövs för de användningsändamål som de har uppgetts för 
eller för uppfyllandet av företagets lagstadgade skyldigheter. 
När de personuppgifter som vi har samlat in inte längre behövs 
förstör eller raderar vi dem på ett säkert sätt. 

Regelmässigt utlämnande 
och regelmässig 
överföring av uppgifter 

I regel behandlar personer som hör till Teräselementti Oy:s 
personal personuppgifter när de utför sina arbetsuppgifter. 

 
Uppgifter kan överföras till samarbetspartner som har valts ut av 
den personuppgiftsansvarige och som behandlar uppgifterna för 
den personuppgiftsansvariges räkning. I sådana fall garanterar vi 
med hjälp av avtal att personuppgifterna behandlas i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och i övrigt på behörigt sätt. 

 
Uppgifter kan lämnas ut på sätt som förutsätts enligt kraven från 
behöriga myndigheter eller andra aktörer och enligt gällande 
lagstiftning. 

 

Uppgifter kan lämnas ut till köparna i samband med 
omorganisationer om Teräselementti Oy säljer eller på annat sätt 
omorganiserar sin affärsverksamhet. 

Överföring av 
uppgifter till 
länder utanför EU 

Uppgifter överförs regelmässigt till länder utanför EU. I 
överföringen följs bestämmelserna i dataskyddsförordningen. En 
tillräcklig nivå på dataskyddet säkerställs i behandlingen av 
uppgifterna genom tillämpning av Europeiska kommissionens 
standardavtalsklausuler. 
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Utövande av den 
registrerades rättigheter 

Den registrerade har följande rättigheter, och förfrågningar om 
användningen av dessa ska skickas till den adress som anges i 
punkten Begäran om kontroll och ändring. 

 
Rätt till insyn 
Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi 
har lagrat om hen. 

 

Rätt att begära korrigering av uppgifter 
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller bristfälliga 
uppgifter om hen korrigeras. 

 
Rätt att göra invändningar 
Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlingen av sina 
personuppgifter om hen upplever att personuppgifterna har 
behandlats på olagligt sätt. 

 
Förbud mot direktmarknadsföring 
Den registrerade har rätt att förbjuda att hens 
uppgifter används för direktmarknadsföring. 

 
Rätt att begära radering av uppgifter 
Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna om hen raderas 
om det inte är nödvändigt att behandla dem. Vi behandlar begäran 
om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller 
informerar den registrerade om grundad anledning till varför 
uppgifterna inte kan raderas. 

 
Återkallelse av samtycke 
Om behandlingen av personuppgifterna om den 
registrerade grundar sig enbart på samtycke kan den 
registrerade återkalla sitt samtycke. 

 
Den registrerade kan överklaga beslut hos 
dataombudsmannen. Den registrerade har rätt att kräva att vi 
begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter tills ärendet 
avgörs. 

 

Besvärsrätt 
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till 
dataombudsmannen om hen upplever att vi bryter mot gällande 
dataskyddslagstiftning när vi behandlar personuppgifter. 

 
Begäran om kontroll och ändring 
Det ska beaktas att den personuppgiftsansvarige kan ha 
lagstadgad eller någon annan rätt och skyldighet att skäligen 
vägra att korrigera eller radera uppgifter, begränsa 
behandlingen av uppgifter eller överföra uppgifter från ett 
system till ett annat. 

 
I begäran om kontroll och ändring ska den personuppgift som 
den registrerade vill kontrollera identifieras och namnet på det 
register som begäran gäller anges. 
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Begäran ska göras skriftligen, undertecknas och skickas per e-
post till: tietosuoja@teraselementti.fi. 

mailto:tietosuoja@teraselementti.fi
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 Den registrerade kan utöva sin rätt i fråga om 
personuppgifterna kostnadsfritt endast en gång om året. 

 
Om personens förfrågningar är tydligt ogrundade eller orimliga, i 
synnerhet om de lämnas upprepade gånger eller om personen 
begär flera kopior, kan den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig 
avgift för de administrativa kostnader som behandlingen av begäran 
orsakar eller vägra uppfylla begäran. 

 

Informering av den registrerade 
Sekretesspolicyn finns tillgänglig på Teräselementti Oy:s webbplats 
och verksamhetsställe. 

Automatiskt 
beslutsfattande 
och profilering 

För behandlingen av personuppgifter används inte 
automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

Automatisk 
insamling av 
uppgifter 

Teräselementti Oy använder allmänt förekommande metoder 
och verktyg för digital marknadsföring i insamlingen av 
uppgifter om hur du använder vår webbplats. Uppgifterna 
samlas in för att vi ska kunna förbättra användarvänligheten 
och innehållet på webbplatsen, rikta reklam och 
marknadsföring samt för att ta reda på vad besökaren är 
intresserad av. Huvudsakligen samlas uppgifterna in med hjälp 
av kakor (se nedan), och uppgifterna kan inte kopplas till någon 
enskild person. 

 

Kakor är små textfiler som innehåller teckensträngar och med hjälp 
av vilka webbläsaren kan identifieras. Webbplatsen eller en tredje 
part skickar dem till datorn. Lagar som reglerar användningen av 
kakor, såsom Informationssamhällsbalken 205 §, enligt vilken 
tjänsteleverantören ska ge användaren begriplig och fullständig 
information om kakorna, lagringen av uppgifter om användningen 
av webbplatsen och syftet med användningen av uppgifterna. 

 
De flesta webbläsare är inställda så att de godkänner kakor. Du 
kan emellertid ändra webbläsarens inställningar så att 
webbläsaren vägrar ta emot kakor från tredje part eller 
meddelar om att sådana har skickats. 

 

Vi använder kakor på vår webbplats, för att vi bättre ska 
förstå hurdant innehåll besökarna på webbplatsen är 
intresserade av. 

 
Kakorna hjälper oss även att förbättra användarupplevelsen på 
webbplatsen. Med hjälp av analys hittar vi snabbare till exempel 
fel på webbplatsen, såsom trasiga länkar. Informationen kan vi 
även använda för att förbättra vår reklam. 

 

Vi identifierar inte besökarnas identitet utifrån kakorna på vår 
webbplats, eftersom vi med hjälp av kakorna inte samlar in 
personlig 
information, såsom användarens namn, adress eller telefonnummer. 



Teräselementti Oy Sekretesspolicy för kund- och 
marknadsföringsregistret 

6 (5) 

 

 

 

 Det krävs heller ingen registrering på vår webbplats, och vi samlar 
inte in information om kundinloggningar på vår webbplats. 

 
Uppgifter som vi samlar in med hjälp av kakor: 
• tidpunkt 

• besökets längd 

• besökta sidor 

• typ av webbläsare 

• huruvida besökaren har besökt vår webbplats tidigare 

• källan till besökstrafiken 
• kundkod (individuell kod som Google Analytics skapar). 

Anmälan om incidenter Till den personuppgiftsansvarige 
Anmälan görs till den personuppgiftsansvarige utan oskäligt 
dröjsmål från att incidenten har uppdagats. I anmälan 
redogörs för incidentens karaktär samt de åtgärder som har 
vidtagits och som lagen förutsätter. 

 

Till den registrerade 
Meddelande skickas till den registrerade på initiativ av den 
personuppgiftsansvarige, om incidenten sannolikt medför hög risk 
för den registrerades rättigheter och friheter. I anmälan redogörs 
för incidentens karaktär samt de åtgärder som har vidtagits och som 
lagen förutsätter. 

 
Till dataombudsmannen 
Anmälan till dataskyddsmyndigheten görs inom 72 timmar från 
uppdagandet, om incidenten sannolikt medför risker för fysiska 
personers rättigheter och friheter. 
I anmälan redogörs för incidentens karaktär och för de 
åtgärder som har vidtagits och som lagen förutsätter. 

Ändring av 
sekretesspolicyn 

Teräselementti utvecklar kontinuerligt sin affärsverksamhet 
och förbehåller sig rätten att ändra denna 
dataskyddsförklaring genom att informera om det i sina 
elektroniska tjänster och vid annan kommunikation. 
Ändringarna kan grunda sig på ändringar i lagstiftningen och 
uppfyllandet av de krav som följer på detta. 

 


