Sekretesspolicy
Yke oys sekretesspolicy
1 REGISTREREN
Registerföraren är Yke Oy (organisationsnummer 0956346-7).
Registerkontaktpersonen är:
Timo Telamo, VD och koncernchef
Adress: Jousimiehentie 6 I 121
Telefon: 09-879 53 23
E-post: yke@yke.fi

2 REGISTRETS NAMN
Namnet på registret är kunder.

3 SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för ändamål relaterade till den
personuppgiftsansvarige
kundrelationshantering.

4 JURIDISKA SKÄL FÖR FÖRFARANDET
De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande:
Information tillhandahållen av den registrerade abonnenten;
Den personuppgiftsansvariges ovan nämnda berättigade intresse baseras på förhållandet mellan den
registrerade och den registeransvarige
relevant och lämplig relation till följd av registreringen av den registrerade
den personuppgiftsansvariges kund, och när behandlingen är för ändamål som den registrerade
rimligen är för
inte kunde ha förväntats vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifterna och inom ramen för
det lämpliga förhållandet.

5 INNEHÅLL I REGISTRET (SKA AVSLUTA
PERSONUPPGIFTER)
Registret innehåller följande personuppgifter om alla registrerade: • Namn och adress på det
mottagande företaget
• Leveransadress
• Telefonnummer
möjligen också
• förnamn Efternamn
• Ly ID för det mottagande företaget
• E-postadress
• Fakturaadress

6 VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Den registrerades grundläggande information och kontaktuppgifter erhålls från den registrerade
själv.

7 LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som samlas in i registret ska endast bevaras så länge och i den utsträckning de är
tillgängliga
nödvändiga i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka uppgifterna
samlades in.
Personuppgifter som samlas in i registret ska lagras i enlighet med följande lagringsperioder:
• Efter den senaste beställningen behålls grunduppgifterna (namn, efternamn) för den registrerade
abonnenten
upp till fem år;
• Efter den senaste beställningen behålls den registrerade abonnentens övriga uppgifter som mest
tio år
.

8 MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
(MOTTAGARGRUPPER) OCH INFORMATION
VANLIGT AVFALLSHANTERING
Uppgifterna i registret kommer inte att lämnas ut utanför Yke oy.

10 PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET
Material som innehåller personlig information lagras på en lösenordsskyddad dator.
Databasen som innehåller personuppgifter kan också finnas på en extern datalagringsenhet, i så fall
databasen finns i ett lösenordsskyddat avsnitt.

