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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. 
- Marknadsföringsmeddelanden och eftermarknadsföring. 
- För att hantera registreringar. 
- För att ta ut kurs- och deltagaravgifter. 

 
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.  
 

mailto:sales@vaasanseudunareenat.fi
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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 
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. 

 

 


