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Registerets namn 

Suncomet Oy kundarkiv 

Ikraftträdande 

Genom att använda våra tjänster godkänner du att Suncomet behandlar dina person-

uppgifter i denna dataskyddsbeskrivning som beskrivet. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet mellan Suncomet Oy och kunden. 

[Allmänt dataskyddförordning (679/2016) art. 6.1 b] 

Vilken information samlar vi in? 

Vårt företag samlar in följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-

postadress, födelsedatum, personligt säkerhets-ID, IP-adress, kundhistorikdata som e-

postadresser och e-postmeddelanden för användning av tjänsten i förhållande till. 



Hur vi samlar in data? 

Informationskällorna i vårt kundregister är den information som tillhandahålls av 

kunden, tillhandahållandet eller underhållet av tjänsten information som bildas i sam-

band med eller via e-post. Information som ska erhållas på annat håll och grunden för 

behandlingen av den: 

Patent- och registerstyrelsen (prh.fi, ytj.fi): Kundregistreringsnummer och kontak-

tuppgifter. Grund: Kundrelation. 

Suomen Asiakastieto Oy: Kundens kontaktuppgifter och kredithistorik. Grund: Kun-

dens förmåga att betala och verifiering av riktigheten av personuppgifter och planer-

ing av återvinning (kreditkontroll). 

Internationella och nationella domännamnsregister: WHOIS-information för domän-

er. Grund: Kundrelation. 

Dessutom: 

Vårt företag arbetar som databehandlare för fi-domäner för Trafik- och kommunika-

tionsverket (Traficom) kapitel. 

Vårt företags arbetar som databehandlare som drivs av Suomen Asiakastieto Oy 

i kunddataregistret. 

Hur vi använder data? 

Personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet mellan Suncomet Oy och kunden. 

Vi spårar inte din aktivitet med hjälp av cookies. 

Vi lämnar inte ut informationen i kundregistret till tredje part utan ditt samtycke. 

När vi till exempel registrerar ett domännamn måste vi överlämna till domännamn-

sregistret domän användarinformation. 

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför EU eller EES. 



Information får endast lämnas ut till offentliga myndigheter eller liknande organ inom 

de gränser som krävs enligt lag. 

Hur lagrar vi data? 

De insamlade personuppgifterna lagras på servrar i Europa. 

Vi lagrar insamlade personuppgifter så länge det finns en motivering för att behandla 

dem enligt dataskyddsförordningen (679/2016). 

Behovet av datalagring utvärderas regelbundet. Onödiga data kommer att raderas 

regelbundet. 

Uppgifterna i registret skyddas av åtminstone i enlighet med lag om tjänsten inom 

elektronisk kommunikation (917/2014), dataskyddsförordningen (679/2016) och de 

bestämmelser som antagits i enlighet med dem. 

Registrets uppgifter ska endast vara tillgängliga för de berörda personerna och be-

handlingen av uppgifterna i registret förblir loggning. 

Alla personer som behandlar uppgifter i registret är bundna av dataskyddsförordnin-

gen (679/2016) sekretess. 

Privilegier avseende den registrerades personuppgifter 

Rätt till tillgång till information: 

Du kan när som helst begära personlig information om dig från oss. 

Rätt att korrigera uppgifter om dig: 

Du har rätt att be oss korrigera eller komplettera de personuppgifter om dig som du 

anser vara felaktig eller ofullständig. 

Rätt att radera information om dig: 

Du har rätt att be oss radera personuppgifter om dig, förutsatt att raderingen av 

uppgifterna det finns inga hinder som följer av lagen. 

Rätt att begränsa behandlingen av information om dig: 



Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av information om dig som läm-

nats, att det inte finns något hinder för restriktioner enligt lag. 

Rätt att vägra behandling av uppgifter: 

Du har rätt att blockera behandlingen av dina uppgifter förutsatt att det inte finns nå-

got hinder som följer av lagen. 

Rätten att överföra information om dig: 

Du har rätt att överföra dina bekymmer till en annan organisation eller till dig själv, 

förutsatt att överföringen det finns inga hinder som följer av lagen. 

Behandling av personuppgifter och andra tjänster 

Vår webbplats innehåller också länkar till andra tjänsteleverantörer. Det är viktigt att 

komma ihåg att denna dataskyddsbeskrivningen gäller endast Suncomet Oy:s webb-

plats och tjänster och produkter som köpts från Suncomet Oy, som den själv produc-

erar. 

Läs också noggrant igenom dataskyddsbeskrivningar och -praxis från andra tjän-

steleverantörer. 

Försäkring 

Den personuppgiftsansvarige har försäkrat de använda elektroniska certifikaten i 

händelse av dataintrång och dess verksamhet skadeståndsansvar enligt dataskydds-

förordningen (679/2016). 

Ändringar i dataskyddsfrågor 

Vi utvärderar regelbundet våra personuppgiftspolicyer. Ändringarna kommer att 

meddelas separat på vår hemsida på https://suncomet.fi. Denna dataskydds-

beskrivningen har uppdaterats den 26 oktober 2021. 



Kontaktuppgifter till Suncomet Oy i frågor som rör personuppgifter 

Om du har frågor angående behandlingen av personuppgifter eller du vill använda 

ovanstående rättigheter som tillhör den registrerade, vänligen kontakta oss: 

Via e-post: privacy (at) suncomet.fi 

Eller via brev: Suncomet Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsingfors 

Om du gör en begäran om att behandla information om dig kommer vi att svara dig 

senast inom en månad. 

Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter 

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga datatillsyns-

mannen om du anser att dina personuppgifter har behandlats utan laglig motivering. 

Datatillsynsmannens kontaktuppgifter hittar du här https://tietosuoja.fi/. 

Vi ber dock att du kontaktar oss i första hand om du har några frågor 

i samband med behandlingen av dina personuppgifter. 


