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1. Justitiesekreteraren 

Namn: Salezure Oy 

Företags-ID: 2944925-8 

Adress: Liisankatu 19 b 8 a 

Postnummer: 00170 

Stad: HELSINKI 

Telefonnummer: +358406458152 

E-post: contact@salezure.fi 

 

2. Person som ansvarar för registerfrågor 

Företag: Salezure Oy 

Namn: Noah Broms 

Adress: Liisankatu 19 b 8 a 

Postnummer: 00170 

Stad: HELSINKI 

Telefonnummer: +358505410615 

E-post: noah.broms@salezure.fi 

 

3. Dataskyddsansvarig 

Företag: Salezure AB 

Namn: Bo Hansson 

Adress: Gustavslundsvägen 151 E 

Postnummer: 167 51 

Stad: STOCKHOLM 

Telefonnummer: +46708384073 

E-post: bo.hansson@salezure.se 

 

4. Syftet med registret 

Den personliga information vi samlar in används för att: Att hantera potentiella samarbetsmönster 

och rekryteringsrelaterad kommunikation, och utveckling. 

 

5. Skäl för insamling och behandling av data 

Personuppgifter samlas in och behandlas med individens samtycke eller med en klient för 

genomförande av avtalet. 

 

6. Informationsinnehållet i registret 

Personens namn, e-postadress och telefonnummer. Företagsnamn, e-postadress, ansvarig person 

och annan relevant kontaktinformation. 

 

7. Retentionstid 

Personlig information bevaras så länge som den behövs för individens kontrakt implementering eller 

för att utveckla rekryteringsprocesser. 
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8. Regelbundna informationskällor 

Registret samlar information om personen själv. 

 

9. Regelbundna avslöjanden och överföringar av information till EU eller Europa utanför den 

ekonomiska zonen. 

Information kommer inte att lämnas utanför företaget. Vissa av de externa tjänsteleverantörerna 

eller mjukvaruleverantörerna som används av företaget kan behålla data inom EU eller EES utanför. 

 

10. Användning av kakor 

Vi använder den så kallade. cookie-funktion. Cookien är liten för användaren en textfil som laddas 

upp till en dator och lagras där för att aktivera webbsidor och för administratör att identifiera hur 

ofta besökare är på webbplatsen, göra det lättare för besökare att registrera sig sidor och aktivera 

sammansatta besökardata. Med denna feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. 

Cookies skadar inte användare datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan förse 

våra kunder med var och en information och tjänster anpassade efter dina specifika behov. Om en 

besökande användare av vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information cookies, de 

flesta webbläsarprogram låter dig inaktivera cookie-funktionen. 

Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna. Det är dock bra att komma ihåg att cookies kan 

vara nödvändiga för vissa, exempelvis för att de sidor vi underhåller fungerar korrekt och de tjänster 

vi tillhandahåller. 

 

11. Registreringsskydd 

Uppgifterna överförs via en SSL-säker anslutning. Elektronisk information skyddas av en brandvägg, 

användarnamn och lösenord. Endast personer anställda av den registeransvarige som:behöver 

information i sitt jobb. 

  

12. Automatisk beslutsfattande 

Det kommer inte att finnas några automatiska enskilda beslut (artikel 22 i EU: s 

dataskyddsförordning). 

 

13. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade ska ha rätt till tillgång till de personuppgifter som finns i personuppgiftsfilen 

deponeras. En skriftlig begäran om verifiering måste skickas och undertecknas till justitiesekreteraren 

person. Rätten till inspektion ska vara gratis en gång per år. Den registrerade har rätt att begära 

korrigering av felaktig eller föråldrad information eller radering eller dataöverföring från ett system 

till ett annat. Den registrerade har också rätten att begränsa eller motsätter sig behandlingen av 

deras uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning. Den registrerade 

har rätt att dra tillbaka sitt tidigare medgivande till behandlingen av uppgifterna, eller lämna in ett 

klagomål till tillsynsmyndigheten om frågor som rör behandlingen av deras personuppgifter. Den 

registrerade har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direkt 

marknadsföringsändamål. 


