Dataskyddsbeskrivning
Teuvan Keitintehdas upplever att det är viktigt att värna om integritetsskyddet för
besökarnas persondata. Vi följer Finlands personuppgiftslag samt EU:s
dataskyddsförordning. Personuppgifter används enbart för att sköta kund- och
samarbetspartnerrelationer och övrig kundverksamhet, så som kommunikation och
smidigare kontakt.
Registeransvarig
Teuvan Keitintehdas Ab
FO-signum: 0182701-8
Keitintehtaantie 29
64700 ÖSTERMARK
info@teuvan.com
Personregistrets namn
Teuvan Keitintehdas Oy:s kundregister
Registrerade personuppgifter lämnade av kunden under beställningen, offerten,
leveransen eller kundrelationen samt i samband med registrering i näthandeln
eller kontaktbegäran på webben.
Företag:
•Företagets namn
•Företagets e-postadress
•Företagets telefonnummer
•Företagets postadress
•Företagets FO-signum
•Företagets bransch
•Uppgifter om produkter som företaget beställt, betalnings- och leveransvillkor,
leveransadress och faktureringsuppgifter.
•Beställningshistorik
•Annan fritt formulerad information som kunden lämnat vid beställningen.
Person:
•Personens namn
•Personens titel
•Personens postadress
•Personens e-postadress
Teuvan Keitintehdas Oy
Keitintehtaantie 29
FIN-64700 TEUVA
FINLAND

P. 0207 851 600
info@teuvan.com
www.teuvan.com

Y-tunnus
0182701-8
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•Personens telefonnummer
• Uppgifter om produkter som personen beställt, betalnings- och leveransvillkor,
leveransadress och faktureringsuppgifter.
•Beställningshistorik
• Annan fritt formulerad information som kunden lämnat vid beställningen.
Syftet för hanteringen av personuppgifter:
De data vi samlat in av kunden använder vi för att leverera våra produkter till
kunderna, för att upprätthålla kundrelationen, för att möjliggöra de kontakter
produkterna kräver. Uppgifterna kan också användas för e-postmarknadsföring och
annan distansmarknadsföring, förutsatt att kunden gett sitt medgivande. Om
användaren ger oss information, använder vi den enbart för de aktiviteter vi angett.
Övriga lagliga informationskällor
Vi samlar också personuppgifter under det arbete som görs för att starta en
eventuell kundrelation. Data kan samlas från befolkningsregistret samt andra
register hos tredje part. Vi kan också samla data på mässor och andra
marknadsföringsevenemang.
Syftet för hanteringen av personuppgifter:
Uppgifterna kan användas för marknadsföring, e-postmarknadsföring och annan
distansmarknadsföring, förutsatt att kunden gett sitt medgivande. Om användaren
ger oss information, använder vi den enbart för de aktiviteter vi angett.
Webbkakor (cookies) och anonyma data som samlas in under användningen av
webbplatsen
En webbkaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens
enhet. Cookies används t.ex. då man vill spara användarens data då hen bläddrar
från en webbsida till en annan. Cookies kan också innehålla användarens privata
uppgifter, såsom kontaktuppgifter. Teuvan Keitintehdas Ab använder inte cookies,
men använder tredjepartscookies via Google Analytics och Facebook pixel.
Tredjepartscookies, Google Analytics/Facebook Pixel:
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Google Analytics och Facebook Pixel är anslutna till vår webbplats. Med hjälp av
cookies samlas webbinformation för webbplatsen och näthandeln, IP-adressen och
terminalens identifieringsinformation. Läs mer om Facebooks och Googles
integritetspolicy:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
Syftet med datasamling är att analysera webbplatsens användning, förbättra
webbplatsens användarupplevelse, planera marknadsföringen och styra
marknadsföringen på webben på ett mer individuellt anpassat sätt. Dessutom
används informationen för analytiska och statistiska syften.
Om du inte vill att din webbläsare sparar cookies och sålunda att
behörighetsinformation överlämnas till Google och Facebook, kan du använda din
webbläsare i privat webbläsarläge. Beroende på webbläsaren kan funktionen heta
incognito, InPrivate eller privat bläddring (Private Browsing).
Dataöverföring utanför EU eller ETA:
Data i Teuvan Keitintehdas Ab:s kundregister överförs inte till länder utanför EU eller
ETA.
Utlämning av personuppgifter
Det är oundvikligt att överlämna vissa data till tredje part för att genomföra
betalnings- och leveransprocesser. Till exempel för transporten är det nödvändigt
att lämna dina namn-, adress- och telefonuppgifter till transportören.
Paytrail Abp förmedlar nätbanks- och kreditkortsbetalningar i vår näthandel. Vid
betalningstransaktionen sparar Paytrail IP-adressen, betalningssättet och tidpunkten
för betalningen. Vid betalningstransaktionen förmedlas dessutom köparens
kontaktuppgifter, såsom adress, namn, telefonnummer och e-postadress till
Paytrail. Läs mer här: https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet
Dessutom kan dina uppgifter överlämnas eller överföras i situationer som tillåts eller
krävs enligt lag till myndigheter, leverantörer av IT- och analystjänster,
tjänsteleverantörer och dylika underleverantörer och affärspartner. Åtkomsten till
våra leverantörers servrar identifieras med hjälp av användarnamn och lösenord och
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enbart behöriga användare har rätt att använda servern för att utföra sina
arbetsuppgifter.
Skydd och hantering av registret
Teuvan Keitintehdas har ett digitalt kundregister som finns på företagets egen
server. Företaget skyddar servern och registret med en brandmur och tillbörliga
dataskyddsprogram, koder, lösenord och behörighet. De personer som hanterar
kunddata har alltid tystnadsplikt.
Företagets näthandel och webbplats finns på servrarna hos en inhemsk pålitlig aktör
och de har försetts med tillbörligt dataskydd.
Persondata förvaras endast den tid som behövs för att vi ska kunna fylla de syften
som EU:s dataskyddsförordning förutsätter och som presenteras i denna
beskrivning. Vissa data kan vi spara längre på grund av rättsliga krav, vilket gäller
bokföringen till exempel.
Rätt att granska och korrigera uppgifterna
Teuvan Keitintehdas Ab:s kunder och samarbetspartner har rätt att granska de
uppgifter som gäller dem själva och kräva att felaktig information korrigeras. De har
också rätt att förbjuda att uppgifterna används för marknadsföring och reklam och
att trygga sina övriga rättigheter som nämns i personuppgiftslagen. Uppgifterna
granskas och korrigeras på underskriven skriftlig begäran av personen antingen per
post eller e-post.
Begäran sänds till följande adress:
Teuvan Keitintehdas Oy
Keitintehtaantie 29
64700 ÖSTERMARK
info@teuvan.com
Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår integritetsskyddspolicy på grund av att
våra tjänster utvecklas eller lagstiftningen ändras. Den uppdaterade
dataskyddsbeskrivningen sparas på vår webbplats www.teuvan.com.
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