
SEKRETESSMEDDELANDE OM DATASKYDD

Sekretessmeddelandet för Finnvox Studiot Oy kundregister har uppdaterats den 23 Maj 2018 och är i 
överrensstämmelse med GDPR.

VÅR INFORMATION
Finnvox Studiot Oy (FI02015601)
Arinatie 8, 00370 Helsinki
Finland

KONTAKTPERSON
Mikko Rothfors, mikko@finnvox.fi, +358 40 588 0492

REGISTRETS NAMN
Finnvox Studiot Oy kundregister

RÄTTSGRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION
Finnvox Studiot Oy samlar personlig information av sina kunder för avtalsenligt syfte. Den samlade 
informationen används för att göra avtal om tjänster, fakturering, för att kontakta våra kunder och för 
att leverera våra produkter.

VAD FÖR PERSONLIG INFORMATION SAMLAR FINNVOX STUDIOT?
Vid beställning samlar Finnvox Studiot Oy följande information om våra kunder: namn, företag, 
faktureringsadress, telefonnummer och e-post adress. Denna information är obligatorisk för att vi skall 
kunna skapa ett avtal om våra tjänster. Vi använder informationen för att ta emot beställningar, sköta 
fakturering, kommunicera med kunden och för att leverera produkter eller material. Vi behåller 
informationen så länge relationen med kunden är i kraft eller så länge det krävs för att efterfölja 
eventuella krav inom lagstiftning, skattelagstiftning eller bokföring.

HUR SAMLAR VI INFORMATION?
Informationen i vårt register skaffas från våra kunder antingen via blanketter på vår nätsida 
www.finnvox.fi, e-post, telefon, sociala medier, skriftliga kontrakt, kundmöten eller andra händelser där 
kunder förser oss med sin information.

VEM DELAR FINNVOX STUDIOT OY DIN PERSONLIGA INFORMATION MED?
Vi delar inte din personliga information med tredje parter och ingen information delas utanför EU eller 
ETA.

HUR HÅLLER FINNVOX STUDIOT DIN PERSONLIGA INFORMATION SÄKER?
Vi använder ändamålsenliga tekniska och organisationella åtgärder för att skydda den personliga 
information vi samlar och behandlar om dig. Åtgärderna vi använder är designade för att uppnå den 
standard av sekretess som din personliga information kräver.

RÄTTEN TILL TILLGÅNG OCH UPDATERING AV INFORMATION
Alla kunder har rätt till tillgång av sin egen information och rätt att be om updatering eller korrigering av
sin information. Tillgång eller möjlighet för uppdatering av personlig information sker genom att lämna 
in en skriftlig anhållan via e-post till kontaktpersonen nämnd tidigare i detta dokument. För att ge 
tillgång till informationen, kan vi behöva be om identifikationsbevis. Finnvox Studiot Oy skall svara på 
anhållan inom den tid som bestäms i EU-reglemente (oftast en månad).

ANDRA RÄTTIGHETER ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONLIG INFORMATION
Alla kunder har rätt att anhålla om att sin egen information tas bort från registret (”rätt att bli glömd”). 
Kunderna har också alla rättigheter bestämda i GDPR, exempelvis i vissa fall begränsande av behandling 
av sin personliga information. För att acceptera anhållan, kan vi behöva be om identifikationsbevis. 
Finnvox Studiot Oy skall svara på anhållan inom den tid som bestäms i EU-reglemente (oftast en 
månad).
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