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Dataskyddsförklaring enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016). 

 

Registeransvarig 

Pohjois-Suomen rakennetekniikka Oy 

FO-nummer: 2418472-1 
Keskuspuistokatu 2, 94100 Kemi 

0400279641 

Personuppgiftsansvarig: Mikko Keränen 

 

Syfte och grund för användning av personuppgifter 

Inga personuppgifter samlas, enbart kund- och personuppgifter gällande projekten samt 

arbetaruppgifter lagras i vårt system. 

Personuppgifterna används enbart för kontakt med kunden och projekten samt vid 

fakturering och eftermarknadshantering. Uppgifterna används inte till automatisk 

beslutsfattning eller profilering. 

 

Regelrätta informationskällor 

Uppgifter som registreras i personregistret fås regelrätt av den registrerade själv. 

 

Hanteringsbara personuppgifter 

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företag och företagets kontaktuppgifter. 

 

Överlåtande av personuppgifter 

Personuppgifter överlåts inte. Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU och Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. På basis av krav med stöd av lag kan uppgifter dock överlåtas till 

t.ex. myndigheterna. 

 

Skyddande av personuppgifter 

Personuppgifterna lagras tekniskt skyddade. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats med 

hjälp av låsanordningar och lösenord. Enbart personer som utsetts av den 

personuppgiftsansvarige har tillgång till att hantera registeruppgifter. 

 

Förvaringstid för personuppgifter 

Ifall hen representerar vårt kundföretag, lagras personuppgifterna aktiva i vårt system, och det finns 

verksamhet med företaget. Därtill lagras personuppgifterna under lagstadgad tid och enligt 

bokföringslagen. 

 

Den registrerades rättigheter 

Enligt GDPR har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter som Pohjois-Suomen 

rakennetekniikka Oy har sparat om hen. Kontrollbegäran bör lämnas skriftligt och undertecknad 

till kontoret. Om det förekommer inexaktheter, felaktigheter eller brister i personens 

registeruppgifter, har den registrerade rätt att få dem rättade. Begäran av ändring och rättelse bör 

skriftligt och undertecknat levereras per post till Keskuspuistokatu 2, 94100 Kemi. 

 

Pohjois-Suomen rakennetekniikka Oy samlar inget separat personregister och skickar inte massbrev. 

Rättighet till att radera uppgifter 
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Om personuppgifterna inte behövs till de ändamål som de samlats för eller de har hanterats 

lagstridigt, har den registrerade rätt att be om att personuppgifterna raderas. Om den registrerade 

nekar riktigheten av sina personuppgifter, hanteringen är lagstridig eller om den registrerade 

behöver kvarstå i registret på grund av utarbetande av juridiskt yrkande, framförande eller för 

förespråkande, har hen rätt att be om begränsning för hantering av personuppgifter. 

 

Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat 

Den registrerade har rätt att få de personuppgifter gällande hen som hen levererat, i en 

strukturerad, allmänt användbar och maskinellt läsbar form samt rätt att överföra uppgifterna i 

fråga till en annan personuppgiftsansvarig. 

 

Besvärsrätt 

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om hen anser att EU:s 

dataskyddsförordning bryts vid hanteringen av hens personuppgifter. 

 

Kontakter 

Vid alla frågor gällande hantering av personuppgifter och situationer gällande användning av 

egna rättigheter bör den registrerade per post kontakta oss på Keskuspuistokatu 2, 94100 Kemi. 
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