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1.

Datum
Namn (FO-nummer)

Casemet Oy (FI 27376083)

Registerförare
Adress

Insinöörinkatu 1, 50100 St. Michel, Finland

Andra kontaktuppgifter

207862630

2.

Namn

Riina Strömberg

Kontaktperson vid
registerärenden

Adress
Insinöörinkatu 1, 50100 St. Michel, Finland
Andra kontaktuppgifter

+358 40 776 6870

3.

Namn på register
4.

Syfte med behandling
av personuppgifter

5.

Registerinnehållet

6.

Arbetstagarregister
Personuppgifter behandlas för att fullgöra de skyldigheter som en lag, ett avtal eller en myndighet fastställer.
Personuppgifterna för dem som undertecknat ett arbetsavtal behandlas för att fullgöra de skyldigheter som
fastställs i arbetsgivarens arbetsavtal. Behandlingen baseras på arbetsavtalslagen (2001/55, särskilt kap. 2).
Därtill stadgas i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 15 b § om huvudentreprenörens
upplysningsplikt och om byggplatsens andra företags skyldighet att ge huvudentreprenören uppgifter.
Närmare anvisningar om upplysningsplikten finns under skatteförvaltningen diarienummer A83/200/2017
(särskilt kapitel 3).

Anställdas grunduppgifter såsom
• för- och efternamn
• personbeteckning
• finsk personbeteckning eller födelsetid
• utländsk personbeteckning eller födelsetid
• hemadress, telefonnummer och e-postadress
• anställningsrelaterade uppgifter
• uppgifter relaterade till typ av arbets- eller anställningsförhållande
• uppgifter om personens beskattning
• uppgifter för statistikföring
• kompetens
• kön
• hälsodata
• fackförbund
• anhörig
Personuppgifter som anknyter till den registrerade samlas in från den registrerade själv.

Informationskällor

DATASKYDDSBESKRIVNING

2/2

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och
24§

Casemet Oy

5.3.2018
7.
Överlåtelse av
uppgifter

8.
Överföring av
uppgifter utanför EU

Datum

Uppgifter kan överlåtas på begäran av behöriga myndigheter eller andra aktörer på ett sätt som baseras på
gällande lagstiftning.
Uppgifter kan utlämnas till köparna i samband med företagsorganiseringar, ifall Casemet Oy säljer eller av
annan orsak organiserar sin affärsverksamhet.
Uppgifterna kan överföras till samarbetsparter, utvalda av den registeransvariga, som behandlar uppgifterna
för den registeransvarigas räkning, utifrån ett samarbetsavtal mellan parterna. Parten som behandlar
uppgifterna har då inte rätt att behandla uppgifter för sin egen räkning i egna personuppgiftsregister.

Uppgifter överförs inte utanför Europeiska unions medlemsländer eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområde, om det inte är nödvändigt för ovan nämnda ändamål med behandling av personuppgifter
eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifter. I sådana fall följs personuppgiftslagstiftningens
krav vid överföringen av uppgifterna.

eller ETA
9.

Skyddsprinciper för
registret

Personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst och olaglig behandling (t.ex. förstöring, ändring eller
utlämnande). Varje anställd kan endast behandla de personuppgifter som han eller hon behöver för sina
arbetsuppgifter.
Dokumenten förvaras skyddade för utomstående i låsta utrymmen. Dokument skrivs endast ut vid behov och
pappersutskrifter förstörs efter användning.
A Tryckta dokument
Registeruppgifterna som behandlas elektroniskt är skyddade med brandmurar, lösenord och andra inom
dataskyddsbranschen allmänt godkända tekniska metoder.
Endast särskilt utsedda anställda har för den registeransvarigas räkning beviljats behörighet för tillgång till
uppgifterna i registret.
B Digitalt format

10.

Rätt till kontroll

11.

Rätt att kräva

Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som
finns lagrade i registret.

På den registrerades begäran ska nödvändiga korrigeringar och kompletteringar i personuppgifterna göras
eller med hänsyn till ändamålet för behandlingen oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter
raderas. Uppgifterna kan kontrolleras och uppdateras genom att kontakta Casemet Oy:s registeransvariga.

korrigering av
uppgifterna
12.
Andra rättigheter
relaterade till
behandlingen av
personuppgifterna

Casemet Oy förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta på sin
webbplats.
Ändringarna kan även basera sig på en ändring i lagen.
Vi uppmanar dig att läsa meddelandena regelbundet.
Denna dataskyddsbeskrivning uppdaterades senast 25.5.2018.

