Datahanteringsbeskrivning - Integritetspolicy
Denna datahanteringsbeskrivning berättar hur Oy Winecellars Ab hanterar och skyddar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du har.
General Data Protection Regulation (GDPR)
GDPR is a European Union law intended to strengthen and unify data protection rules and rights
for the benefit of EU citizens. GDPR applies to EU organizations and to non-EU organizations (of
any size) that provide goods and services to the EU or that utilize tracking technologies (like
cookies or tracking pixels) to monitor EU users’ behaviour.
Oy Winecellars Ab administrerar utrymmen för vinförvaring samt främjar vinkultur.
För att finansiera sin verksamhet bedriver bolaget även uthyrning av sina lokaler.
Oy Winecellars Ab respekterar sina aktieägares, kunders och intressenters integritet och skyddar
personlig information i enlighet med gällande lagstiftning.
Registeransvarig samt kontaktperson
Oy Winecellars Ab
Monika Halén
050 400 1667
monika.halen@zaraband.fi
Registrens datainnehåll och informationskällor
a) Aktieägarna
Oy Winecellars Ab upprätthåller aktie- och delägarregister i enlighet med gällande lagstiftning och
övervakar aktieägarnas intressen. Företaget håller kontakt med sina aktieägare via telefon, post,
e-post samt andra elektroniska kanaler.
Aktie- samt delägarregistret innehåller
• aktieägarens eller dennes befullmäktigade representants namn, postadress,
telefonnummer och e-postadress
• fakturerings- och betalningsuppgifter
Informationen används i enlighet med lagstiftningen för
• fakturering och övervakning av betalningar
• informationsutskick och annat kontakthållande
Informationen samlas manuellt.

b) Administrativa personregister
För hantering av anställningsförhållanden och sina lagenliga skyldigheter upprätthåller Oy
Winecellars Ab behövliga personuppgifter och förvarar dem enligt lagens krav. Den av Winecellars
befullmäktigade bokföringsbyrån samt företagets revisorer har viss tillgång till denna information
för att kunna utföra sina uppdrag.
c) Hyresverksamhet - personuppgifter
Winecellars hyr sina utrymmen även till utomstående. Uppgifterna över dessa kunder lagras i
faktureringssystemet och sparas under den period som föreskrivs i bokföringslagen.
Via hyresförmedlartjänsten får Winecellars hyresförfrågningar gällande sina utrymmen.
Kundinformationen lagras i tjänsteleverantörens elektroniska hanteringssystem.
d) Google Analytics och nätsidorna
Winecellars upprätthåller sina hemsidor samt sociala kanaler för kommunikation. Till den slutna
Facebookgruppen som Winecellars upprätthåller kallas endast Winecellars aktieägare som innehar
Facebook. Av säkerhetsskäl har även administratörer företaget anlitar tillgång till denna
information.
Genom att använda sig av Google Analytics kan Winecellars följa upp besökarantal på sina
hemsidor samt hur besökarna använder sig av hemsidorna. Av denna data samlas dock Inga
personuppgifter upp hos Winecellars.
Winecellars hanterar personuppgifterna enligt följande principer
Tid för uppbevarande av uppgifter
Winecellars uppbevarar de registrerade uppgifterna så länge som det är nödvändigt för ovan
angivna ändamål och i enlighet med gällande lagstiftning. Oy Winecellars kan vara tvungen att
uppbevara personuppgifter på basen av lagstiftningen gällande bokföring och beskattning även
efter det att arbetsförhållande avslutats.
Informationen hanteras huvudsakligen lokalt i organisationen.
Den registrerades rättigheter
Kontroll, korrigering och avlägsnande av uppgifter
De registrerade har rätt att granska de personuppgifter som har registrerats om dem. På den
registrerades begäran korrigerar, avlägsnar eller kompletterar Winecellars personuppgifter som är
felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på behandlingens syfte.

Principerna för skydd av registret
Oy Winecellars Ab använder nödvändiga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att
skydda personuppgifter mot olaga åtkomst, överlåtelse, förstörande eller annan otillbörlig
behandling.
Registrets användarrättigheter innehas uteslutande av ovan nämnda registeransvarig eller av
samarbetspartners befullmäktigade av Winecellars som behöver uppgifterna för att fullgöra
Winecellars uppdrag.
Uppgifterna är samlade i en lokal databas på den ansvariges arbetsredskap, vilka är skyddade med
användarnamn och lösenord samt tekniskt skyddad av brandmur och uppdaterade
viruskontrollprogram. Allt förvaras dessutom i låsta utrymmen.
Kontakt
Förfrågningar som gäller kundens egna uppgifter i registret eller denna registerbeskrivning kan
sändas till den registeransvariga.
Oy Winecellars Ab
Monika Halén
050 400 1667
monika.halen@zaraband.fi

