
     DATASKYDDSBESKRIVNING 
    Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 § 
Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet 
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
16.5.2018 

 
 
1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Designette 

Adress 

Krabbvägen 2 00890 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

designette@designette.fi 

2 
Kontakt- 
person i  
ärenden 
gällande 
registret 

Namn 

Jeanette Weckström 
Adress 

Krabbvägen 2 00890 Helsingfors 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

designette@designette.fi 

3 
Registrets 
namn 

Designettes kundregister 

4 
Ändamål 
med behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 
 
 
 
 
 
 

Personuppgifter behandlas för skötsel av kundförhållanden. 
 
 
 

5 
Registrets 
datainnehåll 

Registret kan innehålla namn, adress, telefonnummer, e-post, FO-nummer, uppgifter som behövs för 
kontakt och fakturering. 

6 
Regelmässi- 
ga uppgifts- 
källor 

Uppgifterna samlas in inom den egna verksamheten, oftast fås uppgifterna av den registrerade själv. 
Utomstående register, såsom öppet tillgängliga företagsregister, kan användas för att kartlägga 
möjliga nya kunder eller för att kontrollera FO-nummer eller andra kontaktuppgifter som behövs för 
fakturering. 
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7 
Regelmäs- 
sigt utläm- 
nande av 
uppgifter 

Uppgifterna kan utlämnas åt Designettes bokförare, i och med att personuppgifterna finns på 
fakturorna. 

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU 
eller EES 
 

Personuppgifterna förflyttas inte till områden utanför EU eller EES. 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

Manuellt material till bokföringen förvaras bakom låsta dörrar. 

B ADB-register 

Personuppgifter sparas på adekvat skyddade servrar och tjänster. Designette använder skyddad 
https-anslutning på sin hemsida. Personuppgifter förvaras bakom lösenord som endast en person 
känner till. 

10 
Gransknings- 
rätt 

Var och en har rätt att granska de egna personuppgiterna som finns i registret. Om så önskas är 
detta möjligt genom att skicka epost till designette@designette.fi. 

11 
Rätt att kräva 
rättelse av 
uppgifter 
 

Var och en har rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift i personregistret. Om så önskas är detta 
möjligt genom att skicka epost till designette@designette.fi. 

12 
Övriga rättig- 
heter med 
anknytning 
till behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att använda den registrerades uppgifter 
till direktmarknadsföring. Registeruppgifterna sparas överlag så länge som de behövs för 
kundrelationen. Ifall den registrerade önskar få sina uppgifter raderade kan detta meddelas per e-
post till designette@designette.fi. Övriga frågor om Designettes kundregister och den registrerades 
uppgifter kan också ställas per e-post. 


