Direkreklamregistrets registerbeskrivning
Registerbeskrivning enligt Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
1

Registeransvarige:
Logicor Oy, FO-nummer: 2617068-1
Unionsgatan 22, Helsingfors
tfn. 020 711 0200

2

Person som ansvarar för registerärenden och kontaktperson
Eva Buddas
eva.buddas(a)logicor.fi

3

Personregistrets namn
Logicor Oy:s direktreklamregister

4

Syftet med personuppgifternas behandling
Personuppgifterna används för Logocir oy:s och dess partners direktreklam
(så som nyhetsbrev), fjärrförsäljning, ordnande av marknadsföringstävlingar,
opinions- eller marknadsundersökningar.
Logicor Oy kan använda underleverantörer för erbjudande av tjänster och
marknadsföring. Då kan personuppgifter överföras till underleverantörer i
den utsträckning som behövs för att verkställa tjänsterna.

5

Registrets informationsinnehåll
Registret innehåller följande uppgifter:
-

namn, titel, företag och FO-nummer eller personnummer, postadress, epostadress, telefonnummer

-

respons och kontakter

-

uppgifter om användning elektroniska tjänster, såsom webbläsar- och
sökuppgifter

-

uppgifter om lotteri- och tävlingssvar

-

direktreklamförbud och -samtycke samt

-

eventuella övriga uppgifter som personen lämnat

Logicor Oy
Unionsgatan 22,
00130 Helsingfors, Finland
Logicor.fi

6

Regelmässiga informationskällor
Registrets uppgifter samlas regelmässigt från Logicor Oy:s kundregister, den
registrerade via telefon, svarsblankett, via internet, e-post eller annat
motsvarande sätt. Personuppgifter kan och samlas och uppdateras även
från
befolkningsregistret,
förbudsregistret
som
upprätthålls
av
direktreklamförbundet samt från övriga motsvarande offentliga och privata
register. Informationen kan även samlas in genom att utnyttja kakor och
övriga motsvarande tekniker.

7

Överlåtelse av personuppgifter
Logocor Oy överlåter regelmässigt inte registrets personuppgifter till
utomstående instanser. Information kan dock överlämnas sporadiskt enligt
Finlands lag.
Information som samlats med analysverktyg kan inom ramen av denna
registerbeskrivning sparas även utanför det Europiska ekonomiska området
till exempel i fall där tjänsteproducenten för analystjänster finns utanför det
Europeiska ekonomiska området. Logicor strävar att i dessa fall försäkra att
dina uppgifter behandlas enligt lagen och denna registerbeskrivning.
I övriga fall flyttas personuppgifter inte utanför EU eller EES-området.

8

Registrets skyddsprinciper
Endast de anställda vid Logicor Oy eller dess underleverantörer som för sitt
arbete har rätt att hantera information är berättigade att använda systemet
som innehåller personuppgifter. Varje användare har egen användarkod och
eget lösenord till systemet. Personaltrafiken i arbetsutrymmena kontrolleras
med passertillstånd. Informationen samlas i databaser som är skyddade av
brandmurar, lösenord och övriga tekniska medel. Databaserna och deras
säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och endast vissa på förhand
nominerade personer har tillgång till informationen.

9

Kontrollrätt och rätt att yrka på korrigering av uppgifter
Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera sina
personuppgifter som sparats i personregistret samt rätt att kräva korrigering
av felaktiga uppgifter och även i övrigt att stöda sig på rättigheterna som
säkrats i personuppgiftslagen. Begäran i detta ärende ska skickas skriftligt
till kontaktpersonen som nämnts i punkt 2.

10 Övriga rättigheter som berör hanteringen av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda användning
av egna personuppgifter för i lagen specificerade ändamål. Ett sådant förbud
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kan när som helst ges till den ovan nämnda personen som ansvarar för
registerärenden.

Logicor Oy
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Logicor.fi

