Registerbeskrivning
Denna dataskyddsbeskrivning är samtidigt en sådan registerbeskrivning som avses i 10 § i
personuppgiftslagen (523/1999).
Vi är engagerade i våra kunders integritet och vi erbjuder möjlighet att påverka hanteringen av data. Vår
hemsida kan användas utan att avslöja din personliga information. Vår hemsida samlar
användarinformation avsedd för webbplatsutveckling, användbarhet och statistik. Denna information är
avsedd att göra användningen av vår webbplats så smidig som möjligt för användarna.
1. Personuppgiftsansvarig
Namn: Puume Oy
FO-nummer: 1870712-7
Postadress: Malmin raitti 17 B
2. Person som ansvarar för registerärenden
Namn: Jussi Leskelä
Postadress: Malmin raitti 17 B
E-post: jussi.leskela@puume.f
3. Registrets namn
Web site dataregister
4. Syftet med behandling av personuppgifter
Den information som samlas in på webbplatsen är baserad på den information som har upptäckts om
användningen av webbtjänsten och härleds från analysdata som behandlas anonymt. Uppgifterna används
för analys och statistiska ändamål, samt för målinriktat innehåll och marketing.
Information behandlas som anonymitet och data slås inte samman när som helst så att individer kan få
information. Vi samlar in information så att vår webbplats kan komma ihåg användaren och kan ge en
bättre användarupplevelse. Vi samlar statisk besökarinformation för webbutvecklingsarbete.
5. Registrets datainnehåll
Webbplatsen innehåller cookies från tredje part (partnerskap), vilka är metriska och
spårningstjänster på webbplatsen. Tredje part kan ställa in cookies
till din terminal när du besöker webbplatsen. Cookies samlar i huvudsak teknisk information.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler. Webbläsaren tar bort cookies efter en giltighetsperiod. Du kan hantera alla cookies
som kan visas på din sida. Cookies informerar servern om hur webbplatsen användes under besöket. En
cookie garanterar till exempel användarens val av språkval.
Google Analytics
Vår webbplats använder Google Analytics för att sammanställa en statistisk analys av webbplatsbesök.
Detta samlar inte in identiferbar information om användare.
Personuppgifter som samlas in via cookies och analys
Besöksspårning och spårning är information som tillhandahålls av webbläsaren och Internet som inte
innehåller information som identiferar besökaren som person. Informationen bearbetas eller samlas inte
när som helst så att informationen blir unik för besökaren.

6. Förvaring av personuppgifter
Personuppgifterna förvaras i Kouta Media Oy:s system på Herman IT:s server i Kajana.
7. Regelmässiga uppgiftskällor
Webbplatsen använder cookies för spårning och spårning av besökare. Deras jobb är att producera
spårningsinformation, som är anonym. Syftet med anonym information är att förbättra
användarupplevelse, skapa riktade innehåll och producera statistik.
8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
• Uppgifterna används inte för marknadsföringsåtgärder utan att kunden separat har gett sitt
samtycke för detta.
• Uppgifter översänds eller utlämnas inte regelmässigt utanför EU eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för i punkt 7 presenterade data som insamlats
av eventuella tjänster som används av utomstående.
9. Översändande av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
• Uppgifter översänds eller utlämnas inte regelmässigt utanför EU eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för i punkt 7 presenterade data som insamlats
av eventuella tjänster som används av utomstående.
10. Kundens rättigheter
Rätten till kontroll och rättelse samt rätten att bli glömd
• Kunden har rätt att kontrollera uppgifter som lagrats om honom eller henne i registret.
• Om det fnns fel i uppgifterna eller om kunden vill radera sina uppgifter i registret kan han
eller hon till den i punkt 2 nämnda personen som ansvarar för registret framföra en begäran
att ärendet åtgärdas.
11. Principer för registerskyddet
Det manuella materialet
• Det fnns inget manuellt material.
Elektroniskt lagrade uppgifter
• Personuppgifterna förvaras konfdentiellt. Utrustningen där registret fnns har skyddats med
brandvägg, regelmässiga säkerhetskopieringar samt med andra nödvändiga tekniska åtgärder
för skydd av personuppgifter och för en säker förvaring.

