
        DATASKYDDSPOLICY                                            

                                                                         

 

Dataskyddspolicy 
 
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Finlands dataskyddslag förklaras i detta dokument 
de principer och den registrerades rättigheter som Steel-Kamet respekterar vid behandlingen av 
personuppgifter.  
 
Dataskyddet är viktigt för oss och Steel-Kamet värnar skyddet av din integritet och dina personuppgifter. 
Vi strävar efter att säkerställa lagenlig behandling av personuppgifter, en hög nivå av dataskydd samt 
skydd av personers rättigheter i all vår verksamhet.  
 
Dataskyddsprinciper bygger på regler och riktlinjer som styr datasäkerhet, personliga register, god 
datahantering och datakvalitet. 
 
Personuppgiftsansvarig 
STEEL-KAMET OY 
Rahvontie 20 
85100 Kalajoki 
Finland  
Tfn +358 8463 9500 
 
Kontaktperson som ansvarar för registret 
 
Jari Ainali 
jari.ainali@steelkamet.com 
Tfn +358 50 558 1085 
 
Syfte 
 
Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål: 
 

- Administration och fakturering 
- Kontakt med kunder, intressenter och partners 
- Marknadsföring 
- Rekrytering 
- Hantering av arbetsförhållanden 
- Lagringstider och andra lagstadgade ändamål 
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Personuppgifter som behandlas  
 
Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver i vår verksamhet. Personer vars uppgifter vi i 
allmänhet behandlar: 
 

- Kunder 
- Intressenter 
- Partners 
- Leverantörer 
- Anställda 
- Arbetssökande 

 
De personuppgifter vi behandlar är oftast kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-
post, samt information vi får genom Steel-Kamets sociala mediekanaler och webbplats via cookies. 
 
Behandling av uppgifter  
 
Användningen av personuppgifter baseras på personens samtycke samt andra kriterier som definieras i 
lagen. Uppgifterna får endast användas av personer som behöver dem i sitt arbete och i den 
utsträckning som krävs för att utföra dessa arbetsuppgifter. Personuppgifterna kommer endast att 
behandlas för det ändamål de ursprungligen insamlades, om inte annat avtalats med personen. 
Information får endast lämnas ut med samtycke från personen själv eller enligt lagstiftning. 
Personuppgifter kommer endast att lagras så länge som är nödvändigt för ändamålet såvida inte lagen 
eller andra skyldigheter förlänger lagringstiden. 
 
Steel-Kamet strävar efter att säkerställa riktigheten i de uppgifter som samlas in och uppdaterar dem vid 
behov, antingen på basen av ny information som mottagits från personen själv eller från andra 
tillförlitliga källor. När uppgifterna inte längre är nödvändiga och inte behöver lagras förstörs 
uppgifterna på vederbörligt sätt.  
 
Steel-Kamets verksamhet styrs av skyldigheter och rättigheter enligt lagar och förordningar samt god 
datahantering, vilket inkluderar ansvar för den egna verksamheten. 
 
Personuppgifter lagras i Steel-Kamets system eller i system som hanteras och underhålls av ett 
personuppgiftsbiträde. Utomstående har inte tillgång till dessa system och information kommer inte att 
lämnas ut till andra parter utan den registrerades samtycke om det inte finns en laglig skyldighet att 
göra det. Tillgången till dessa system styrs av åtkomsthanteringslösningar. Skyddsåtgärder inkluderar 
behandlingen av alla personuppgifter i elektronisk, skriftlig eller annan form. 
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Den registrerades rättigheter  
 
Den registrerade har rätt att kontrollera och vid behov uppdatera sina egna uppgifter. Dessutom, i den 
utsträckning som lagen tillåter, har den registrerade rätt att begära radering av uppgifterna, avslutande 
av behandlingen av uppgifterna och rätten att erhålla sina egna uppgifter, förutsatt att ingen lagstadgad 
skyldighet hindrar det. 
 
Om dataskyddet misstänks, upptäcks eller konstateras ha äventyrats, kommer ärendet att utredas 
omgående. Dessutom ska den registrerade vars dataskydd ha äventyrats och tillsynsmyndigheten 
omedelbart underrättas, förutsatt att en sådan anmälan är lämplig. 

 
Kakor 
 
Steel-Kamets webbplats använder spårningsappar från Snoobi Analytics, Google och Meta för att lagra 
s.k. kakor (cookies på engelska). Apparna samlar in information om användarnas webbplatsbeteende så 
att Steel-Kamet kan förbättra innehållet och användbarheten på sina webbsidor och sina digitala 
marknadsföringsinsatser för att bättre tillgodose användarnas behov. Data samlas endast in för 
statistiska ändamål i anonymt format. 
 
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vår användning av kakor är du 
välkommen att kontakta oss: 
 
Jari Ainali 
jari.ainali@steelkamet.com  
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