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1. Registeransvarig
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Nedre torget 1 A
tel. (06) 317 7600
e-post: info@vasek.fi
www.vasek.fi
FO-nummer: 1850796–9

2. Ansvarsperson och/eller kontaktperson i registerärenden
Kontaktperson: Johanna Hietikko-Koljonen
tel. 06 317 7600 (växel)
e-post: johanna.hietikko-koljonen@vasek.fi

3. Registrets namn
Prenumeranter på nyhetsbrev utgivna av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Vasaregionens Nyföretagscentrum
Startia

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets ändamål
Med hjälp av registret förvaltar man prenumerantlistor samt följer antalet prenumeranter på Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK:s, Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias och EnergyVaasas nyhetsbrev.

5. Registrets innehåll
Namn på och e-postadress till de personer/företag som prenumererar på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s,
Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias och EnergyVaasas olika nyhetsbrev, samt gällande några av nyhetsbreven
även uppgift om på vilket språk (finska, svenska, engelska) prenumeranten har beställt nyhetsbrevet.

6. Regelmässiga informationskällor
Informationen har i huvudsak lämnats av beställarna själva. Informationens riktighet kontrolleras vanligen inte. För
de branschvisa listorna över prenumeranter på nyhetsbrev har information om företag också plockats från
Vasaregionens företagsregister enligt den bransch som företaget representerar.

7. Regelmässig överlåtelse och överföring av information utanför EU och EES
Personuppgifter överlåts inte utanför Vasaregionens Utveckling Ab och överförs inte heller utanför EU eller EES.

8. Principer för skydd av registret
Vi har förbundit oss att vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda personuppgifterna. Våra tekniska,
administrativa och fysiska processer är planerade för att skydda personuppgifterna från försvinnande, dataintrång,
överlåtelse, användning, förändring eller förstöring som sker av misstag, olagligt eller olovligt. Även om vi ser till att
våra system är skyddade kan vi ändå inte garantera att webbsidan, datasystemet eller dataöverföringen via internet
eller via något annat offentligt nätverk är helt säkra.

A. Manuellt material (förvaringsplats och skydd)
Information sparas inte manuellt.
B. Information som sparats på server (principer för användarrättigheter till registret och övervakning av
användningen samt fysiskt skydd av anordningarna)
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För tillgång till registren krävs användarnamn och lösenord som endast några personer känner till.  Servrarna
förvaras i låsta lokaler med mycket begränsat tillträde.

9. Lagring av personuppgifter
Vi sparar personuppgifter bara så länge som de kan anses behövas för de ändamål som beskrivs i den här
registerbeskrivningen, såvida inte lagen tillåter eller kräver att uppgifterna sparas längre.

10. Dina rättigheter
Du har rätt att kontrollera vilken information som sparats om dig i registret. En anhållan om granskning av
registeruppgifterna skall sändas skriftligen antingen per e-post eller per post. Anhållan kan också göras personligen
hos den registeransvariga. Du kan förbjuda direktmarknadsföring genom att trycka på länken i
direktmarknadsföringsmeddelandet eller genom att ta kontakt per e-post på adressen info@vasek.fi.

Du har själv kontroll över alla personuppgifter som du ger oss. Om du i något skede vill korrigera dina
personuppgifter är det bara att kontakta oss. Dessutom har du i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter tas
bort ur registret samt att de överförs till ett annat företag. Du har rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifterna och förbjuda att personuppgifterna behandlas.

Vi ber dig ändå beakta att överlåtande av information och medgivande till att den behandlas i vissa fall kan vara en
förutsättning för att en tjänst skall kunna tas i bruk eller användas. Vi förbehåller oss rätten att avbryta erbjudandet
av tjänsterna eller förhindra tillträde till tjänsterna om den registrerade inte ger väsentlig information som behövs
för tjänsten eller kräver att information skall tas bort.

11. Ändringar i registerbeskrivningen
Denna registerbeskrivning tillämpas från och med ovannämnda datum. Vi kan göra ändringar i registerbeskrivningen
då och då. Du bör regelbundet kontrollera den nyaste versionen av registerbeskrivningen på adressen www.vasek.fi.
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