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1. Personuppgiftsansvarig Samkommunen Vasaregionens Arenor, FO-nummer: 1025565-6 
Prostövägen 2, 65610 Korsholm 
Tfn 020 120 1700, info@vaasanseudunareenat.fi 

 

2. Kontaktperson i 
registerfrågor 

Päivi Tuominen 
Prostövägen 2, 65610 Korsholm 
040 764 3552 

paivi.tuominen@vaasanseudunareenat.fi 

 

3. Registrets namn Kommunikations- och marknadsföringsregistret för Samkommunen 
Vasaregionens Arenor 

4. Syfte med behandlingen 
av personuppgifter/ 
registrets 
användningsändamål 
och behandlingens 
rättsliga grund 

De personuppgifter som samlas in används av Samkommunen 
Vasaregionens Arenor för kommunikations- och 
marknadsföringsändamål.  

 
Behandlingen av personuppgifterna bygger på ett berättigat intresse 
enligt dataskyddsförordningen (kundrelation eller motsvarande). 

 
 

5. Registrets datainnehåll I registret kan följande lagras:  

För- och efternamn  

Titel  

E-postadress 

Telefonnummer 

 

Uppgifterna i kund- och marknadsföringsregistret används till 

– utskickande av nyhetsbrev 

– e-postkommunikation  

– marknadsföringskommunikation. 

 
Lagringstider för uppgifterna: Uppgifter kan raderas om den aktuella 
personen begär det. Dessutom går man regelbundet igenom uppgifterna 
och raderar gamla uppgifter från registret. 

 

6. Regelmässiga 
uppgiftskällor  

Nuvarande kunder: Data uppstår via den egna verksamheten under 
kundrelationen. 
Potentiella kunder: Registret sammanställs av data ur allmänt tillgängliga 
internetkällor och andra eventuella offentliga källor. Data kan även 
samlas in i samband med nätverks- och marknadsföringsevenemang inför 
mässor samt ur tredje parters register. 
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7. Regelmässiga 
utlämnanden av 
uppgifter och 
överlåtelse av uppgifter 
utanför EU eller 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) 

Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje parter. Uppgifter överlåts inte 
till länder utanför EU- eller EES-området.  

 
 
 
 
 

8. Principer för skyddet av 
registret 
 

Kundregistret har skyddats. De som behandlar kunduppgifterna har alltid 
tystnadsplikt. 

 
Det digitala kundregistret har skyddats med användarnamn, lösenord och 
användarrättigheter. De som behandlar kunduppgifterna har alltid 
tystnadsplikt. 

 

9. Automatisk behandling 
av personuppgifter 

Vid behandlingen av personuppgifter används inte profilering. Vad gäller 
automatisk behandling, se punkt 11.  

 
 

10. Den registrerades 
rättigheter och 
tillgodoseende av 
rättigheterna 

Den registrerades rättigheter fastställs enligt EU:s dataskyddsförordning:  
– Rätt till tillgång till uppgifterna 
– Rättelse och radering av uppgifter 
– Begränsning av behandlingen av uppgifter 
– Rätt till överföring av uppgifter: den registrerade har rätt att få de 
uppgifter som rör hen själv i allmänt använda överföringsformat.  
 
Den registrerade har rätt att när som helst göra invändningar mot 
behandlingen av de personuppgifter som rör hen för insamling av 
personuppgifter.  
 
De begäranden som gäller den registrerades rättigheter ska skickas till 
sales@vaasanseudunareenat.fi  
 

11. Användning av kakor Kakor eller cookies är filer som serviceleverantören sparar på datorn för 
den som använder en webbserver – i praktiken små, användarspecifika 
textfiler som saknar namn och som sparas i användarens webbläsare. 
Servern kan senare läsa av kakan, och på så sätt kan webbläsaren i fråga 
identifieras när användaren exempelvis återvänder till en webbplats som 
hen tidigare besökt. Det går inte att identifiera användaren genom kakor 
och de skadar inte heller användarens dator. Endast den server som 
sparat kakan kan använda den senare.  
 
Kakorna delas i regel in i sessionsspecifika och beständiga kakor. De 
sessionsspecifika kakorna föråldras när användaren stänger av 
webbläsaren. De bestående kakorna finns kvar i webbläsaren en viss tid 
eller tills användaren raderar dem. Kakorna underlättar användningen av 

mailto:sales@vaasanseudunareenat.fi
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webbplatser och möjliggör vissa funktioner, såsom användarspecifik 
personifiering av webbplatser, enkel identifiering i olika tjänster och att 
webbläsaren kommer ihåg sessioner.  
 
Vi använder kakor för att möjliggöra fungerande tjänster. Med hjälp av 
kakor kan vi även samla in data om de användares terminaler och 
webbläsare som besöker våra webbplatser. De insamlade data kan 
användas vid analyser och för riktad marknadsföring.  
 
Kakorna gör det lättare för användaren att använda våra tjänster. 
Dessutom gör de marknadsföringen mera ändamålsenlig och riktad.  
Kakorna kan endast innehålla en individuell sessionsspecifik identifikation 
med hjälp av vilken den webbläsare som besöker webbplatsen kan 
identifieras.  
 
Genom att använda vår webbplats ger du ditt samtycke till den ovan 
beskrivna behandlingen av data. Du kan förstås också blockera kakorna, 
men det kan ha sina nackdelar, för många webbplatser fungerar inte som 
de ska utan kakor. Mer information om de webbläsarspecifika 
bruksanvisningarna finns i webbläsartillverkarens instruktioner. 
 
Du kan rensa cacheminnet och ta bort kakhistoriken i webbläsarens 
inställningar. Då raderas den i webbläsaren sparade identifikationen och 
den profil för onlinebeteende som bygger på ID:n. Åtgärden hindrar inte 
att nya kakor sparas i webbläsaren.  
 
Nyhetsbrev/Creamailer.fi: Samkommunen Vasaregionens Arenor 
använder Creamailer.fi för utskickande av nyhetsbrev. I registret för 
Creamailer läggs endast till uppgifter om de kunder till vilka nyhetsbrevet 
skickas och som har gett sitt samtycke till att ta emot nyhetsbrev. Du kan 
avbeställa nyhetsbrevet när som helst via länken i slutet av brevet. 

 

 

Dataskyddsbeskrivning 

Samkommunen Vasaregionens Arenor är en samkommun som grundats av Vasa stad och 
Korsholms kommun. Samkommunen har tre enheter, varav två finns i Vasa och en i 
Korsholm. Samkommunen äger Botniahallen, som är en friidrottshall på 16 000 m2 och som 
även omfattar en konstgräsplan för fotboll utomhus. I hallen ordnas förutom 
idrottsevenemang även mycket annat från konserter och mässor till friskvårdsdagar och 
idrottsservicens verksamhet. Botniahallen är belägen i Korsholm. Ägarkommunerna äger 
Botniahallen med jämna andelar: 50 procent ägs av Vasa stad och 50 procent av Korsholms 
kommun. I Vasa finns Vasa Elektriska Arena, en ishall med fyra isplaner, där det finns en 
tävlingsarena och tre träningsrinkar under ett och samma tak. Utöver en issportshall är Vasa 
Elektriska Arena även en evenemangsarena för olika evenemang och konserter. Vasa stad 
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äger 84 procent och Korsholms kommun 16 procent av Vasa Elektriska Arena. Därutöver 
förvaltar och driver Samkommunen Vasaregionens Arenor med stöd av ett samarbetsavtal 
även Elisa Stadion, som är ett fotbollsstadion som ägs av Vasa stad. Samkommunen 
behandlar, samlar in och upprätthåller personuppgifter om dem av sina kunder som 
använder de tjänster som hallarna producerar och hyr lokaler i hallarna.  
 
Samkommunen skyddar din integritet och iakttar den gällande tillämpliga lagstiftningen i 
syfte att skydda dig som privatperson. I denna dataskyddsbeskrivning uppges hur vi 
behandlar och samlar in personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vänligen läs noggrant 
igenom beskrivningen och användarvillkoren för vår webbplats.  
 
För mer information, kontakta vid behov dataskyddsombudet för Samkommunen 
Vasaregionens Arenor. 
 
Kontaktuppgifter 
 
Dataskyddsbeskrivningen uppdateras av 
 
Samkommunen Vasaregionens Arenor 
Prostövägen 2 
65610 KORSHOLM 
Tfn 020 120 1700 
info@vaasanseudunareenat.fi 
 
Dataskyddsombud: Päivi Tuominen 
Tfn 020 120 1720 
paivi.tuominen@vaasanseudunareenat.fi 
 
Vår dataskyddsbeskrivning har uppdaterats 3.11.2021. 
 
Vi följer aktivt lagstiftningen kring dataskydd och förbehåller oss rätten att uppdatera 
dataskyddsbeskrivningen så att den motsvarar behoven i lagstiftningen. Den nyaste 
dataskyddsbeskrivningen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. 
 

1. Allmänt om dataskydd och insamling av data 

 
Samkommunen Vasaregionens Arenor behandlar, samlar in och upprätthåller 
personuppgifter om dem av sina kunder som använder de tjänster som bolagen producerar 
samt bolagens lokaler. Samkommunen skyddar din integritet och iakttar den gällande 
tillämpliga lagstiftningen i syfte att skydda dig som privatperson. 
 
Med personuppgifter avses i detta sammanhang all den information som antingen direkt 
eller indirekt kan förknippas med en viss fysisk person. 
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Samkommunen strävar efter att upprätthålla en hög nivå på integritetsskyddet. 
Vasaregionens Arenor använder personuppgifterna främst för att administrera, erbjuda, 
utveckla och upprätthålla de tjänster och lokaler som de erbjuder, för att hantera dina 
bokningar, optimera din serviceupplevelse och specificera kommunikationen med dig. 
 
Läs noggrant igenom denna beskrivning för att förstå hur och för vilket ändamål vi behandlar 
dina personuppgifter. När du lämnar dina personuppgifter till oss och godkänner de 
tillämpliga användarvillkoren ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas 
enligt villkoren för respektive tjänst och enligt denna dataskyddsbeskrivning. Om lagen 
kräver ett mera detaljerat samtycke, kommer vi att begära ett dylikt samtycke av dig. 
 
Till denna beskrivning och till bokningsvillkoren, användarvillkoren för webbplatsen, 
kakpolicyn och andra separata villkor som gäller den behandling av personuppgifter som 
Samkommunen vid respektive tidpunkt utför hänvisas nedan med termen 
”dataskyddsbeskrivning”. Grunden för hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnat i 
samband med användningen av tjänster eller som vi samlat in om dig framgår av 
dataskyddsbeskrivningen. Därmed har det för vissa tjänster även fastställts sådana 
separata villkor beträffande behandling av personuppgifter som du godkänner genom att 
använda tjänsten i fråga. 
 
Samkommunen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dataskyddsbeskrivningen. Om 
ändringarna i villkoren meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Samkommunens 
webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna beskrivning. 
Om du lägger till andra personers personuppgifter är det på ditt ansvar att säkerställa att 
Samkommunen har rätt att behandla den aktuella personens personuppgifter i enlighet med 
de dataskyddsbeskrivningar som tillämpas. 
 

2. Insamling och behandling av personuppgifter 

Vasaregionens Arenor samlar in och behandlar dina personuppgifter endast på det sätt som 
lagen tillåter. Uppgifter kan samlas in och behandlas medan du använder de tjänster som vi 
erbjuder, exempelvis när du bokar en lokal eller de idrotts-, välbefinnande- eller 
restaurangtjänster som Samkommunen erbjuder eller när du handlar i Vasa stads webbutik. 
Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, såsom genom kakor eller webbsignaler, 
anmälnings- eller kundenkäter, nyhetsbrev eller medlemstjänster. Vi behöver exempelvis 
olika slags anmälningsuppgifter för att kunna producera tjänster punktligt, i rätt tid och på ett 
högklassigt sätt. Då och då anskaffar eller samlar Samkommunen in personuppgifter även 
ur interna databaser inom eller ur externa databaser (såsom Facebook eller Google) utanför 
Samkommunen. Då och då tar vi även emot dina personuppgifter och andra data av de 
bolag som hör till Vasa stad samt av andra samarbetspartner. Dina personuppgifter kan 
även behandlas som en del av Samkommunens kunddatasystem för 
kundhanteringsändamål. 
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Det är viktigt för Samkommunen Vasaregionens Arenor att dina personuppgifter alltid är 
exakta och uppdaterade, och därför anskaffar vi eventuellt dina personuppgifter ur externa 
källor, såsom offentliga register. 
 
Vi ingår ett skriftligt avtal med våra underleverantörer och svarar för att de underleverantörer 
som vi anlitar följer de villkor och instruktioner som beskrivs här. 
 
När särskild behandling av personuppgifter enligt lagen kräver den registrerades samtycke, 
begär vi ett dylikt samtycke av dig innan behandlingen inleds. 
 
Samkommunen Vasaregionens Arenor säljer inte sina kunders personuppgifter till företag 
eller andra registerförare utanför Samkommunen i marknadsförings- eller försäljningssyfte. 
Samkommunen lämnar inte heller ut eller säljer resultat av de konditions-, motions- eller 
idrottstester som den gjort eller anknytande data till utomstående företag eller registerförare. 
 

3. Vilka data samlar vi in? 

Vi samlar endast in sådana personuppgifter som behövs enligt de särskilda villkoren för 
respektive tjänst som vi erbjuder och endast för de ändamål som beskrivs i denna 
dataskyddsbeskrivning. Dessa uppgifter samlas in i vårt kundhanteringssystem Timmi4. 
Kunduppgifter förmedlas från kundhanteringssystemet till andra system som behöver dem, 
såsom faktureringen ProE. Även registreringen av kunder i bokningssystemet Timmi sker 
via kundhanteringssystemet. I Timmi kan kunden senare också administrera sina egna 
uppgifter. 
 
Insamlingen av personuppgifter bygger på insamling med den registrerades samtycke och 
att den registrerade på eget initiativ lämnar in uppgifter. 
 
Vi samlar in exempelvis följande uppgifter om dig: namn, födelsedatum, kön, 
telefonnummer, e-postadress, adress, kundgrupp, marknadsföringstillstånd och sändgrupp.  
 
Därtill samlar vi in information om kundernas inköp och eventuellt data som underlättar 
användningen av tjänsterna (såsom inloggningsuppgifter, standardspråk, 
användningshistorik, information om ditt anställningsförhållande och andra data som du 
lämnar när du använder tjänsterna).  
 
Samkommunen Vasaregionens Arenor kan samla in exempelvis följande uppgifter av bolag 
utanför samkommunen: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, kundgrupp.  
 

4. För vilka ändamål samlar vi in data? 

Samkommunen Vasaregionens Arenor samlar in personuppgifter för lagring och hantering 
av kundinformation, för tillhandahållande och produktion av tjänster, för intern rapportering, 
information, fakturering och marknadsföring av Samkommunens tjänster. 
Personuppgifterna behandlas utifrån samtycke i samband med och för att möjliggöra 
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beställningar, anmälningar, kontakter, ärendehantering, rapportering och andra åtgärder 
som gäller skötsel av fysiska personers kundrelationer. 
 
Information om personernas deltagande kan användas även vid profilering och inriktning av 
marknadsföringsåtgärder och kundkommunikation så att de blir mera intressanta för 
kunden. Personuppgifter behandlas även i samband med utskickande av nyhetsbrev, 
evenemang och andra marknadsföringsåtgärder. När det gäller direktmarknadsföring 
behandlas uppgifterna utifrån samtycke. 
 
Det vilka personuppgifter vi samlar in om dig och hur beror på vilka tjänster du använder. 
 
Samkommunen Vasaregionens Arenor använder personuppgifterna för att 

• hantera, tillhandahålla, utveckla och upprätthålla tjänster 
• behandla de bokningar och beställningar som gäller dina tjänster 
• ta kontakt med dig exempelvis per e-post, SMS eller andra mobila applikationer eller för att 

meddela dig om dina bokningars status eller ge information om bokningar innan den aktuella 
bokningen börjar, under och efter den 

• analysera och förbättra tjänsternas kvalitet och serviceupplevelsen och för att samla in 
kundrespons 

• specificera kommunikationen och marknadsföringen av tjänster, exempelvis genom att göra 
upp en profil åt dig och skicka dig erbjudanden som motsvarar din användarprofil 

• analysera statistik över våra tjänster och användarbeteendet 
• göra reklam för tjänster och produkter, antingen direkt eller indirekt, inklusive den 

marknadsföring som bygger på beteende 
• utveckla rapportering och statistikföring 
• möjliggöra den fakturering som bygger på användning och bokning av tjänster. 

 
Nätbutik (Vasa stad) 
Vi lagrar och behandlar våra kunders användarnamns- och kontaktuppgifter i webbutiken 
och förknippar dem med beställningen. Insamlingen av personuppgifter bygger på att den 
registrerade på eget initiativ lämnar in data samt på insamling av data med den registrerades 
samtycke. 
 
Personuppgifter som behandlas i webbutiken och kundhanteringssystemet är kundens 
namn och kontaktuppgifter, e-post, beställningsuppgifter, vilka tjänster hen köpt, 
marknadsföringstillstånd, beställningsdatum och betalningssätt. 
 
Kassasystem 
Kassasystemet producerar inköpshistorik och förknippar uppgifterna i inköpshistoriken med 
kundens uppgifter. 
 
 

5. Marknadsföringskommunikation 



 
DATASKYDDSBESKRIVNING    

EU:S ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNING 2016/679  Utarbetat: 4.11.2021 

 
www.vaasanseudunareenat.fi/sv/ 

Vi vill säkerställa att vår marknadsföringskommunikation och elektroniska reklam om våra 
tjänster intresserar och gagnar dig. I sociala medier och reklam använder vi 
reklamkakor. För användningen av reklamkakor krävs användarens samtycke.  
 
Samkommunen kan använda dina personuppgifter för att analysera dina tidigare inköp och 
ditt bläddringsbeteende samt dina sökinställningar när du använder vår webbplats. Vi 
använder oss av profilering i syfte att bättre förstå vilka produkter, tjänster eller vilken 
information eventuellt skulle intressera dig. 
 
Vi skickar dig gärna intressanta erbjudanden och nyheter om våra produkter och tjänster. 
Då kan vi genomföra marknadsföringskommunikation per e-post, SMS, direkt reklam eller 
telefon. 
Om du inte vill ta emot marknadsföringskommunikation, kan du när som helst tacka nej 
genom att skicka en skriftlig begäran till sales@vaasanseudunareenat.fi via 
avbeställningslänken i marknadsföringsmeddelandet. 
 
Även om du skulle vägra ta emot marknadsföringskommunikation, skickar vi dig fortfarande 
meddelanden och information om dina bokningar. Sådana meddelanden kan vara 
exempelvis bokningsbekräftelser eller begäranden om mer information eller att kontrollera 
dina bokningar. 
 

6. Uppdatering, lagring, radering, överföring och skydd av 
personuppgifter 

Samkommunen lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att 
uppfylla användningsändamålen för personuppgifterna. 
 
Dina personuppgifter används endast för de användningsändamål som nämns i denna 
dataskyddsbeskrivning och/eller för användningsändamål som stämmer överens med de 
lagstadgade och administrativa kraven. Därefter raderar vi dina personuppgifter på ett säkert 
sätt. 
 
Det är emellertid möjligt att dina personuppgifter har lagrats i flera olika system för olika 
användningsändamål. Då kan vi radera dina personuppgifter från ett av systemen när de 
inte längre behövs, men uppgifterna kan samtidigt vara lagrade i något annat av 
Samkommunens datasystem där de fortfarande används. 
 
Personuppgifter kan överföras inom Vasa stadskoncern för behandlingen av 
personuppgifter i de syften som nämns i dataskyddsbeskrivningen. Samkommunen anlitar 
underleverantörer exempelvis vid datasystem, och därför kan personuppgifter överföras till 
dem. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast på Samkommunens 
vägnar och enligt de instruktioner som vi utfärdat och först efter att de har ingått ett avtal om 
behandlingen av uppgifter enligt tillämplig lag för att vi ska kunna säkerställa en tillräckligt 
hög skyddsnivå för dina personuppgifter. 
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De personuppgifter som Samkommunen Vasaregionens Arenor samlat in lämnas ut endast 
på förordnande av myndighet, om det gäller en brottsutredning eller om Samkommunen i 
övrigt med stöd av lag eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifterna i fråga. 
Kunduppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
Om du tidigare har varit Samkommunens kund lagrar vi dina personuppgifter för att kunna 
ta kontakt med dig i marknadsföringssyfte så länge du har en aktiv kundrelation med oss. 
Om du har registrerat dig som prenumerant av Samkommunens nyhetsbrev behandlar vi 
nödvändiga uppgifter så länge tills du avbeställer nyhetsbrevet eller meddelar oss om att du 
inte längre vill ta emot nyhetsbrevet. Du kan avbeställa nyhetsbrevet när som helst. 
 
För att kunna svara på juridiska krav gentemot oss exempelvis i händelse av strid kan vi 
lagra vissa uppgifter enligt tillämpliga bestämmelser om preskriptionstid. När vi har 
lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter följer vi de lagringstider för uppgifter som förutsätts 
i tillämplig lagstiftning. 
 
Samkommunen Vasaregionens Arenor skyddar uppgifterna med ändamålsenliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder exempelvis mot försvinnande, ändringar eller olagligt tillträde. 
Vi anpassar våra säkerhetsåtgärder kontinuerligt efter den tekniska utvecklingen. 
 

7. Dina rättigheter 

Vi hos Samkommunen Vasaregionens Arenor vill säkerställa att dina rättigheter enligt den 
nya dataskyddslagen tillgodoses. Som vår kund har du rätt att 
 

• öppet få information om behandlingen av dina personuppgifter 
• få information om vilka uppgifter om dig som lagrats 
• rätta uppgifter 
• bli bortglömd, det vill säga att uppgifterna raderas med beaktande av andra lagar 
• överföra uppgifterna från ett system till ett annat 
• begränsa behandlingen av uppgifter 
• invända mot behandlingen och automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering. 

 
Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter 
Du har rätt att få information om hur och för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas. 
Information om insamlingen av personuppgifter och ändamålen för behandlingen finns i 
denna dataskyddsbeskrivning. För närmare information om behandlingen av 
personuppgifterna, kontakta Samkommunens dataskyddsombud. Vi uppdaterar vår 
dataskyddsbeskrivning så att den motsvarar behoven och skyldigheterna i lagstiftningen. 
Den nyaste dataskyddsbeskrivningen hittar du alltid på vår webbplats. 
 
Rätt att återkalla samtycke 
Du har rätt att återkalla ditt samtycke på vilket behandlingen av dina personuppgifter har 
grundat sig. Du kan återkalla samtycket när som helst genom att ta kontakt med 
dataskyddsombudet vid Samkommunen Vasaregionens Arenor. 
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Rätt till tillgång till uppgifter 
Du kan granska dina personuppgifter och tjänstebokningar i de av Samkommunens e-
tjänster (Timmi) där du har registrerat dig.  
 
Du har rätt att avgiftsfritt begära information om vilka personuppgifter som samlats in om 
dig. Begäran ska göras skriftligen exempelvis genom att skicka en undertecknad begäran 
till Samkommunens dataskyddsombud. Se till att begäran innehåller alla de uppgifter på 
basis av vilka vi kan identifiera och hitta dina personuppgifter (namn, födelsedatum, adress, 
telefonnummer, e-postadress [som används vid kommunikationen med Samkommunen] 
och eventuellt kundnummer). Information kan begäras avgiftsfritt en gång om året. I övriga 
fall tar vi ut en avgift som bygger på de administrativa kostnaderna.  
 
Du kan personligen hämta dina uppgifter av dataskyddsombudet inom en månad efter det 
att Samkommunen har mottagit din begäran. Du ska bekräfta din identitet när du hämtar 
uppgifterna. 
 
Rätt till rättelse och radering av uppgifter samt till begränsning av och invändning 
mot behandling 
Vänligen meddela oss utan dröjsmål om dina personuppgifter ändras. Det är viktigt för oss 
att dina kund- och personuppgifter är uppdaterade. Det gör det lättare för oss att hålla 
kontakt med dig och tillhandahålla tjänster. Samkommunen svarar inte för de problem som 
beror på att uppgifterna är föråldrade eller inexakta till följd av att du har försummat att 
meddela om ändringar. Du kan när som helst begära rättelse av dina uppgifter när du uträttar 
ärenden med oss. 
 
Du kan även begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre behövs för 
användningsändamålet eller om behandlingen bygger på ditt samtycke som du återkallar. 
Det att du återkallar ditt samtycke påverkar emellertid inte den behandling som 
Samkommunen utan ditt samtycke har rätt till (exempelvis att fylla i dina bokningar eller att 
fakturera), men det kan göra att vissa tjänster fungerar sämre eller hindra Samkommunen 
från att tillhandahålla tjänster. 
 
Du har även rätt att med vissa förutsättningar begränsa behandlingen av dina 
personuppgifter och när som helst rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna, 
om behandlingen bygger på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller på att skydda den 
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen eller om den bygger på 
direktmarknadsföring. 
 
Vi uppdaterar eller raderar dina personuppgifter om vi inte har rätt att lagra dem för ett visst 
motiverat ändamål enligt lag. Ett sådant är till exempel den lagstadgade lagringstiden på 
sex (6) år för bokföringsmaterial och vid fakturering. 
 
Rätt till överföring av uppgifter 



 
DATASKYDDSBESKRIVNING    

EU:S ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNING 2016/679  Utarbetat: 4.11.2021 

 
www.vaasanseudunareenat.fi/sv/ 

I vissa fall har du rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan part, förutsatt 
att behandlingen bygger på ditt samtycke eller att den är nödvändig exempelvis för att 
fullgöra ett avtal samt att det är tekniskt möjligt att överföra uppgifterna utan orimliga 
kostnader. 
 

8. Andra applikationer eller webbplatser 

På Samkommunens webbplatser kan finnas länkar till andra applikationer och/eller 
webbplatser som Samkommunen inte upprätthåller. Denna dataskyddspraxis lämpar sig 
endast för användningen av Samkommunens tjänster. Samkommunen svarar inte för de 
länkade applikationernas/webbplatsernas innehåll eller den behandling av personuppgifter 
som ägarna eller administratörerna av dessa webbplatser eventuellt utför. 

 
9. Kakor 

Samkommunen använder kakor (”cookies”) i sina digitala tjänster och kakor kan tidvis 
sparas på de besökares datorer som använder de digitala tjänsterna. Läs mer om kakor i 
användarvillkoren för vår webbplats. 

På webbplatsen vaasanseudunareenat.fi används kakor. De gör det lätt, snabbt och 
användarvänligt att använda webbplatsen. Klicka på ”Godkänn alla” för att godkänna 
användningen av kakor. Du kan blockera tredje parters kakor eller ändra samtycket som du 
gett när som helst i inställningarna för kakor. 

Kakor är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens dator. Kakor sparas på 
användarens terminal endast på de webbplatser som användaren besöker. Endast den 
server som skickat kakan kan senare läsa av och använda den. Kakor eller andra tekniker 
skadar inte användarens dator eller filer och kakor kan inte användas för att använda 
program eller sprida skadliga program. 

 

10. Överlåtelse av personuppgifter i samband med omorganisering 

Om Samkommunen Vasaregionens Arenor avvecklas eller om den omorganiserar eller i 
övrigt överlåter sin affärsverksamhet antingen helt eller delvis, kan dina personuppgifter 
överlåtas samtidigt. 
 
 

11. Kontakt och reklamationer 

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor, kommentarer eller anmärkningar angående 
den behandling av personuppgifter som Samkommunen utför eller hur dataskyddsvillkoren 
och tillämplig lagstiftning följs. Vi försöker åtgärda alla reklamationer. Om du emellertid är 
missnöjd med vårt svar kan du överklaga svaret hos den lokala dataskyddsmyndigheten, 
www.tietosuoja.fi/sv/. Vänligen observera att vi ber dig att bekräfta din identitet innan vi kan 
agera utifrån din begäran eller dina reklamationer. 
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Samkommunen Vasaregionens Arenor 
Prostövägen 2 
65610 Korsholm 
tfn 020 120 1700 
info@vaasanseudunareenat.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


