
Registerbeskrivning för Vörå Stålbygge Abs kundregister (Monitor) 

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10§ 

30.11.2018 

Registeransvarig: Vörå Stålbygge Ab (FO-nummer 0184387-8) Rejpeltvägen 129 66600 Vörå +358 
50 525 9921 

Registrets namn: Vörå Stålbygge Abs kundregister, Monitor ERP 

Grunder för upprätthållandet av registret 
Skötsel av kundrelationer 

Registrets ändamål 
Registerinformationen kan användas till att administrera, sköta, upprätthålla och utveckla 
kundrelationen mellan kunden och Vörå Stålbygge samt till att rikta utbudet, göra analyser, 
producera, erbjuda och utveckla tjänster samt upprätta marknadsundersökningar och annan 
statistik. 

När kunden tar kontakt med företaget kan e-postmeddelandena sparas.  

Endast personer som har rätt att behandla kundinformation får hantera de sparade meddelandena. 
Vi kan också använda kundinformationen till att skydda oss mot samt identifiera och förebygga 
bedrägeri och andra brott, krav och ansvar. Vi kan använda informationen för att följa den lag som 
bör tillämpas. 

Information som finns i registret 

Registret kan även innehålla information om företagets kunder och serviceanvändare: Kundens 
namn, uppgifter om kontaktpersonerna (namn, telefonnummer och e-postadress samt 
uppgift/ställning i företaget), privata kundernas telefonnummer, adress, ort, e-postadress.  

Information om kundrelationen registreras enligt följande: kundrelationens start- och slutdatum, 
dess ämnesområde samt företag och personer i anslutning till kundrelationen 

Personuppgifter i anslutning till företagsinformation (kontaktpersoner) kan samlas in och uppdateras 
via YTJ-Företags- och organisationsdatasystemet och via företagets egen webbplats. 
Företagsinformation hämtas via YTJ- Företags- och organisationsdatasystemet och via företagets 
egen webbplats. 

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. 
Om intrång uppdagas meddelar Vörå Stålbygge omgående till Dataombudsmannens byrå: 
https://tietosuoja.fi/sv/personuppgiftsincidenter 

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. 

Den registrerades rättigheter 

Som kund har du rätt att kontrollera vilken information som sparats om dig i registret. En 
undertecknad anhållan om att få granska din information bör sändas skriftligen till adressen: Vörå 
Stålbygge Ab, Rejpeltvägen 129, 66600 VÖRÅ 



I anhållan om granskning skall du nämna att anhållan gäller dina registeruppgifter i Vörå Stålbygge 
Abs kundregister. Du kan också göra anhållan om granskning personligen hos den registeransvariga. 
Om du i något skede vill korrigera personuppgifterna 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 att 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. Företaget förbehåller sig 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. 

Sparandet 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. 

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.vsb.fi. 


