
Dataskyddsbeskrivning  

Uppdaterad 14.9.2021  

Keitele Forest Oy följer EU:s GDPR-dataskyddsförordning (General Data 

Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018.  

1. Personuppgiftsansvarig  

Keitele Forest Oy Teollisuustie 72600 Keitele  

Tel. 020 746 9200 Fax 020 746 9219  

2. Personen som ansvarar för registerärenden  

E-post: tietosuojavastaava@keitelegroup.fi  

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter  

I Keitele Forest Oy:s personuppgiftsregister sparas endast uppgifter som 

den registrerade själv har sparat i blanketter.  

4. Registrets namn  

– Keitele Forest Oy:s blankett för arbetsansökan 

– Keitele Forest Oy:s blankett för tidningsprenumeration 

– Keitele Forest Oy:s blankett för offertbegäran 

– Keitele Forest Oy:s blankett för byte av adress – Keitele Forest Oy:s 

blankett för prenumeration på nyhetsbrev  

5. Uppgifter som samlas till registret  

Alla uppgifter som samlas till registret kommer från blanketter som den 

registrerade själv har fyllt i. Uppgifter som efterfrågas i blanketterna:  

– Namn 

– Adressuppgifter 

– Telefonnummer 

– E-postadress  



– Stämplingspostens läge 

– Uppskattning av mängden virke  

– Gårdens uppgifter 

– Information om skogsägande 

– Personens utbildningsbakgrund 

– Personens tidigare arbetserfarenhet 

– Uppgifterna som den sökande är intresserad av – Eventuell CV som 

bifogas – Tilläggsuppgifter (öppet fält) 

– Marknadsföringstillstånd  

6. Regelrätta informationskällor  

Uppgifter om kunderna erhålls vanligen från:  

kunden via internet med hjälp av kakor  

7. Överlämnande av uppgifter i personuppgiftsregistret  

Uppgifterna i Keitele Group Oy:s personuppgiftsregister används endast 

för Keitele Group Oy:s ändamål. Uppgifterna överlämnas inte vidare.  

8. Användningen av kakor  

Vi samlar in information om användarens dataterminal på webbplatsen 

med hjälp av kakor. Vi samlar in information för att beräkna antalet 

besökare på webbplatsen och för webbplatsens utveckling. Om du vill kan 

du hindra användningen av kakor genom att ändra webbläsarens 

inställningar.  

9. Regelrätt överlämnande av uppgifter och överföring av data till 

länder utanför EU eller EES 
Vanligen överlämnas eller överförs inte uppgifterna till länder utanför EU 

eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

10. Den registrerades rättigheter  

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv som sparats 

i registret. Kontakter som gäller denna rätt ska lämnas in skriftligen och 



med underskrift på adressen Keitele Forest Oy, Teollisuustie 72600, 

Keitele.  

Om de registrerade uppgifterna innehåller fel kan den registrerade begära 

att felet rättas genom att skicka ett meddelande till adressen: 

tietosuojavastaava@keitelegroup.fi  

Den registrerade har rätt att förbjuda att den personuppgiftsansvarige 

behandlar uppgifter om den registrerade. Kontakter som gäller denna rätt 

ska lämnas in skriftligen och med underskrift på adressen Keitele Forest 

Oy, Teollisuustie 72600, Keitele.  

11. Principer för skydd av registret  

Endast de arbetstagare som för sin ställning har rätt att behandla 

kunduppgifter är berättigade att använda systemet där uppgifterna är 

lagrade.  

Användningen av registret är skyddat med användarnamn, lösenord och 

nyttjanderätt. Registret är beläget i en dator på en skyddad plats. Tillgång 

till registret via internet hindras med brandväggsteknik. Databaser och 

deras säkerhetskopior är belägna i låsta utrymmen och informationen är 

tillgänglig endast till vissa i förväg utsedda personer.  

12. Uppgifternas lagringstid  

I regel förvaras uppgifterna så länge tills köperbjudandet har gjorts. När en 

kundrelation uppstår överförs personuppgifterna (med personens 

samtycke) till Keitele Forest Oy:s kundregister som är giltig under hela 

kundrelationen.  

13. Användarspårning 

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra 

användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med 

användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo 

använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs 

närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy 

(https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken 



information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som 

Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta 

spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information 

om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-

processor/ 

 

 
 


