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Registerbeskrivning i enlighet med 10§ i Personuppgiftslagen (523/1999)
1.

Registeransvarig

Namn och adress
Telefonnummer / växel

2.

Nordic Waterproofing Oy
Frälsevägen 6, 01510 Vanda
010 851 1000

Den person som ansvarar för registerfrågorna

Namn
Tfn
Adress
E-postadress

VD, materialförsäljningen
Jari Väisänen
0400 673 226
Itkonniemenkatu 29 e, 70500 Kuopio
etunimi.sukunimi@kerabit.fi

3.

Registrets namn

Kerabit-markkinointirekisteri (marknadsföringsregister)

4.

Ändamålet med registreringen av uppgifterna

Den primära grunden till registreringen av uppgifter är kundrelationen till den registeransvarige. Grunden
för registreringen kan även vara att den registrerade tillhör en tydlig målgrupp för våra produkter eller
tjänster. Uppgifterna som registreras och samlas in används för att vårda, uppdatera och utveckla
kundrelationerna, utveckla affärsverksamheten, marknadsföring samt bland annat statistikändamål.
Uppgifterna kan även användas för samordnad marknadsföring av tjänster och produkter mellan det
registeransvariga företaget och andra företag inom samma koncern.
5.

Uppgifter som ska registreras

Registret innehåller uppgifter som hör till följande grupper:
5.1. Kontaktinformation:

För- och efternamn/företagets namn

Adressuppgifter/företagets adressuppgifter

Telefonnummer för kontakt

Faxnummer för kontakt

E-postadress för kontakt

Organisation

Företagets eller kontaktpersonens eventuella hemsidesadress

Namn på företagets kontaktperson och dennes arbetsuppgifter i företagen

6.

Vanliga uppgiftskällor

Uppgifterna i systemet samlas via lämnade uppgifter i samband med att kunden registrerar sig, från
kundåterkopplingar samt ur beställnings- och avtalsdokument. Uppgifter hämtas även från postens
adresstjänst, telefonskataloger och nummerupplysningen. De registrerade uppgifterna uppdateras efter
anmälan från kunden till den registeransvarige.
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7.

Utlämnande av uppgifter till utomstående

De registrerade uppgifterna utlämnas endast i den mån de är underställda lagstadgad anmälningsplikt,
t.ex. på lagenlig begäran från myndighet eller efter begäran från kunden själv. Adressuppgifter kan
utlämnas till tredje part om det krävs för att sköta postbefordran på uppdrag av den registeransvarige.
Utlämnande av uppgifter sker i enlighet med lagen, på det mest ändamålsenliga sättet och med hänsyn
till principerna för skyddet av uppgifterna, t.ex. elektroniskt. Uppgifter lämnas inte ut till stater utanför EU
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
8.

Uppgifternas lagringstid

Uppgifterna som sparas i registret lagras så länge som uppgifterna har en ändamålsenlig koppling till den
registeransvarige i förhållande till det fastställda syftet med registret.
9.

Skydd av registret

De data- och statistiksystem som använder kund- och leverantörsregistret är adekvat skyddade med hjälp
av operativsystemets skyddsprogram. Åtkomst till systemen kräver användarnamn och lösenord.
Systemen är även skyddade med brandväggar och övriga tekniska lösningar. De personer som behandlar
registret har beviljats personliga användarrättigheter från den registeransvarige, och rättigheterna
beviljas endast till personer i vars arbetsuppgifter det ingår att behandla ifrågavarande uppgifter.
Den registeransvariges personal och den registeransvariges utomstående företrädare har tystnadsplikt
enligt 33 § i personuppgiftslagen gällande kunduppgifterna.
10. Den registrerades rätt till insyn och begäran om rättelse av uppgift
Registrerade personer har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att ta del av de uppgifter som registrerats
om denne genom att skicka ett skriftligt, egenhändigt undertecknat, meddelande om detta till den
registeransvarige. Registrerade personer har rätt att förbjuda den registeransvarige från att använda
dennes uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för
opinionsundersökningar. Vid begäran om insyn och förbudsärenden kan den registrerade kontakta
nedanstående kontaktperson.
Begäran om insyn eller rättelse av uppgift ska lämnas skriftligen till adressen:
Nordic Waterproofing Oy
Kirsi Rahkonen
Frälsevägen 6
01510 Vanda
11. Förbudsrätt
Kunden har rätt att förbjuda behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning,
direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.
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