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Suora Broadcast Oy:s sekretesspolicy för kund- och 
intressentregister 

Updated: 30.11.2021 

 

1 Personuppgiftsansvarig 

Suora Broadcast  Oy (2484230-9) 

Kotirannantie 4, 84100 Ylivieska 

020 7789980 

henkilotiedot@streamteam.fi 

(nedan kallat ”Suora Broadcast Oy” eller ”vi”) 

2 Kontaktperson för registerärenden 

Johanna Koskela 

Kotirannantie 4, 84100 Ylivieska 

020 77889980 

johanna.koskela@streamteam.fi 

3 Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är syftet och den rättsliga grunden för 
behandlingen av personuppgifter? 

PERSONUPPGIFTER SYFTET MED 
BEHANDLINGEN 

RÄTTSLIG 
GRUND 

Grundläggande information som 
namn, önskat spark 

Kontaktinformation som e-post, 
telefonnummer och adress; 

Information om företaget som 
kontaktpersonens namn, titel och 
kontaktinformation. 

Leverera och förbättra våra 
produkter och tjänster 

Legitimt intresse 

Uppfyllande av våra avtalsenliga 
och andra löften och skyldigheter 

Genomförande av ett 
avtal 

Elektronisk direktmarknadsföring 
(inklusive elektroniska 
undersökningar) 

Legitimt intresse 
(företag) 

Hantera våra kundrelationer, 
bland annat genom att organisera 
evenemang och skicka ut 
undersökningar om kundnöjdhet. 

Legitimt intresse 

Samtycken och förbud mot 
direktmarknadsföring 

Elektronisk direktmarknadsföring 
(inklusive elektroniska 
undersökningar) 

Legitimt intresse 
(företag) 
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Information som du lämnar i 
samband med evenemang som vi 
anordnar, 
registreringsuppgifter, 
specialkoster, 
faktureringsuppgifter. 

Organisering av evenemang Legitimt intresse 

Samtycke 

Information om kundrelationen 
och avtalet som information om 
tidigare och nuvarande avtal och 
beställningar, kundprofil, 
korrespondens med dig och annan 
kommunikation, 
betalningsinformation. 

Uppfyllande av våra avtalsenliga 
och andra löften och skyldigheter 

Genomförande av ett 
avtal 

Hantering av kundrelationen Legitimt intresse 

Uppgifter om anslutningen och 
terminalenheten som du 
använder, som IP-adress, enhets-ID 
eller annan enhetsidentifierare och 
cookies. 

Analysera och profilera beteende Samtycke 

4 Varifrån får vi uppgifterna? 

Vi får information främst från följande källor: dig själv, folkbokföringsregister, 
offentliga myndigheter, kreditupplysningsföretag, leverantörer av 
kontaktinformation och andra liknande tillförlitliga källor. 

Dessutom kan personuppgifter också samlas in och uppdateras för de ändamål som 
beskrivs i denna sekretesspolicy från offentligt tillgängliga källor och på grundval av 
information som erhållits från offentliga myndigheter eller andra tredje parter, inom 
ramen för gällande lagstiftning. Sådan uppdatering sker manuellt eller med 
automatiska medel. 

5 Till vem vi lämnar ut och överför uppgifter och om vi överför uppgifter utanför EU eller 
EES? 

Vi lämnar inte ut informationen i registret till tredje part.  

Vi använder oss av underleverantörer som arbetar för oss för att behandla 
personuppgifter. Vi har externaliserat IT-hanteringen till en extern 
tjänsteleverantör, på en server som förvaltas och skyddas av dem.  

Inga personuppgifter överförs utanför EU eller EES. 

6 Hur vi skyddar dina uppgifter och hur länge vi sparar dem? 

Endast de av våra anställda som har rätt att behandla kunduppgifter som en del av 
sitt arbete har rätt att använda systemet med personuppgifter. Varje användare har 
sitt eget användarnamn och lösenord för systemet. Uppgifterna samlas in i databaser 
som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska hjälpmedel. Databaserna 
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och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler och är endast tillgängliga för vissa 
fördefinierade personer. 

Vi bedömer regelbundet om det är nödvändigt att lagra uppgifter i ljuset av tillämplig 
lag. Dessutom kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att se till att inga 
personuppgifter om registrerade som är oförenliga med syftet med behandlingen, 
föråldrade eller felaktiga, lagras i registret. Vi kommer att korrigera eller förstöra 
sådana uppgifter utan onödigt dröjsmål. 

7  Vilka rättigheter har du som registrerad användare? 

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som sparats om dig och att begära att 
felaktiga, föråldrade, onödiga eller olagliga uppgifter rättas eller raderas. Om du själv 
har tillgång till dina uppgifter kan du själv redigera dina uppgifter. I den mån 
behandlingen grundar sig på samtycke har du också rätt att när som helst återkalla 
eller ändra ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den 
behandling som ägde rum före återkallandet av samtycket. 

Du har rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av dina 
uppgifter och att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter 
till en tillsynsmyndighet. 

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att invända mot behandling av dig när 
det finns ett legitimt intresse för behandlingen. När du gör din begäran ska du ange 
den specifika situation på grundval av vilken du invänder mot behandlingen. Vi kan 
endast vägra att följa en begäran om invändning på de grunder som anges i lagen. 

8 Vem kan du kontakta? 

Alla meddelanden och förfrågningar som rör detta dokument ska göras skriftligen 
eller personligen till den kontaktperson som anges i avsnitt 2. 

9 Ändringar av denna policy 

När vi gör ändringar i denna policy kommer vi att uppdatera den nya policyn på vår 
webbplats och ange datumet för uppdateringen. Om de ändringar vi gör är 
betydande kan vi informera dig på annat sätt, t.ex. genom att skicka ett e-
postmeddelande till de registrerade användare eller publicera ett meddelande på 
våran webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna policy 
för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. 

 


