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Register över behandling

1

Personuppgiftsansvarige

Baltic Connector Oy
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors

2

Registerärenden

Vi ämnar svara på frågor och respons angående registret inom två vardagar.

3

Registrets namn

Baltic Connector Oy:s marknadsföringsregister

4

Ändamålen för behandling av personuppgifter

Behandlingens ändamål är att sköta kundförhållanden, att verkställa kundens och Baltic Connector Oy:s
rättigheter och skyldigheter samt att behandla personuppgifter för nättjänster, forskningsaktiviteter, Baltic
Connector Oy:s marknadsföring och/eller riktning av direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom
medier och tjänster i enlighet med personuppgiftslagen utan att personuppgifter lämnas ut till utomstående
parter. Grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycket.

5

Registrets uppgiftssinnehåll

Registret kan innehålla uppgifter om kunden i enlighet med den följande grupperingen:
 Namn
 E-postadress
Koodiviidakko Oy i vars datasystem Baltic Connectors register lagras använder webbkakor på sina nätsidor för
att förbättra användarupplevelsen. Webbkakor, eller "cookies", är små textfiler som skickas till och sparas i
användarens dator på webbläsarens begäran. Webbkakor kan förbjudas genom att ändra webbläsarens
inställningar.

Baltic Connector Oy
www.balticconnector.fi
Porkalagatan 1
FI-00180 Helsingfors, Finland

Business ID 2716791-9
Reg. Domicile, Helsinki
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6

Registrets regelbundna informationskällor

Registret sammanställs från Baltic Connector Oy:s data om beställning av meddelanden och uppgifterna
uppehålls genom manuell uppdatering. Baltic Connectors register uppehålls med hjälp av Koodiviidakko Oy:s
datasystem. Koodiviidakkos register för marknadsföring kan läsas här.

7

Utlämnande av regelbundna uppgifter

Den registeransvarige lämnar inte ut kundernas personuppgifter till utomstående med undantag av när så krävs
av finska officiella myndigheter.

8

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inom den Europeiska unionens område och kommer inte att överföras utanför den
Europeiska unionens område.

9

Radering av uppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än vad som krävs av behandlingens ändamål. Uppgifter kan raderas på
begäran av kunden eller som följd av kundförhållandets upphörande.

10

Principerna för skyddet av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiella. Baltic Connector Oy:s och Koodiviidakko Oy:s datanätverk och
maskinvaran som registret lagrats i är skyddade med en brandvägg och med övriga behövliga tekniska
åtgärder.

11

Kundens rättigheter

Kunden har rätt:
1) Att åtkomma sina egna uppgifter samt att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Begäran om
kontroll måste göras skriftligt. Begäran om rättelse måste specificera vilka uppgifter som skall rättas;
2) Att få sina uppgifter raderade ("rätten att bli bortglömd");
3) Att invända mot behandlingen av personuppgifter i vissa situationer;
4) Att begränsa behandlingen av sina personuppgifter
5) Att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direkt marknadsföring och övrig
marknadsföring.
Dessutom har kunden alltid rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet i det land där kunden bor,
arbetar eller där den påstådda incidenten skett. I Finland är den behöriga myndigheten dataombudsmannen
(www.tietosuoja.fi).
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Ta kontakt

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande sätt:
 E-post: info@balticconnector.fi

