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Postis kampanjregister
För behandlingen av personuppgifter i Postis kampanjregister ansvarar Posti Ab

Posti Ab (FO-nummer 0109357-9)
Postis kundtjänst
PB 6, 00011 POSTI
Besöksadress: Postrutten 7 A, Helsingfors
Tfn 0600 94320 (1,84 €/besvarat samtal + lna/msa)
www.posti.fi
kundtjanst@posti.com
Dataskyddsombud: tietosuoja@posti.com
Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Posti behandlar personuppgifter för Postis och dess koncernbolags marknadsföring,
direktmarknadsföring och kampanjer, opinions- och marknadsenkäter samt därmed
jämförbara åtgärder. Vi kan skicka nyhetsbrev, inbjudningar och meddelanden även via
elektroniska kanaler. Posti kan lämna ut uppgifter till en tredje part för behandling.
Grunden för behandlingen av uppgifterna är den registrerades samtycke och Postis
berättigade intresse.
Uppgifter som behandlas i kampanjregistret och tiden för deras lagring
Kampanjregistret kan innehålla följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förnamn och efternamn
Födelseår
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Uppgifter gällande direktmarknadsföringstillstånd eller -förbud
Annan marknadsföringsrelaterad identifierare som avser den registrerade
Uppgifter om ändring/uppdatering av personuppgifterna

Uppgifterna i kampanjregistret lagras tills den registrerade begär att de ska tas bort eller
avbeställer Postis nyhetsbrev.
Regelmässiga datakällor
Uppgifterna i registret kommer från kunden själv till exempel när kunden deltar i
marknadsföringskampanjer, -tävlingar, -enkäter eller andra motsvarande
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marknadsföringsåtgärder som arrangeras av Posti eller eventuellt av Postis
samarbetspartner.
Uppgifterna i registret kan rättas och uppdateras med uppgifter från Postis, dess
koncernbolags och samarbetspartners register samt uppgifter från
Befolkningsregistercentralens system, Postis adressuppgiftssystem och ett förbudsregister
som förs av ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto samt andra motsvarande offentliga
och privata register.
Säkert utlämnande av uppgifter
Posti kan lämna ut registeruppgifter till sina koncernbolag för marknadsförings- och
kundtjänstsyften. Uppgifterna i kampanjregistret kan dessutom behandlas av företag som
fungerar som underleverantörer till Posti.
På grund av det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna kan en del av
uppgifterna fysiskt finnas på utomstående underleverantörers servrar eller enheter, där de
behandlas med hjälp av en teknisk anslutning.
Personuppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, om detta inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av en
tjänst, till exempel driften av systemen. En förutsättning för överlåtelse och överföring av
uppgifter är alltid att de parter som mottar och behandlar uppgifter har ingått ett avtal med
Posti som innehåller standardbestämmelser som antagits av EU-kommissionen och som
säkerställer att uppgifterna behandlas lagenligt.
Principer för skydd av registret
Kampanjregistrets databaser skyddas med personliga användarnamn och lösenord.
Endast personer som är anställda på eller auktoriserade av Posti Group-koncernen och
behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna. Posti förutsätter att
både personalen och samarbetspartner förbinder sig till en konfidentiell behandling av
uppgifterna.
Den registrerades rättigheter, kontroll av de egna uppgifterna, rättelse och
komplettering av uppgifter, förbud mot användning
Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter,
kontrollera sina personuppgifter och begära rättelse av en felaktig uppgift samt
komplettering av uppgifterna. Den registrerade kan också begära att personuppgifterna
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raderas eller överförs eller kräva att behandlingen begränsas. När behandlingen grundar
sig på samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.
På adressen www.posti.fi/yhteystietoni kan man som inloggad i tjänsten lämna en begäran
om kontroll av personuppgifterna.
Begäran om kontroll, rättelse och komplettering kan också göras genom att personligen
besöka Posti Ab på adressen ovan eller skicka en undertecknad begäran till den angivna
adressen eller en skannad begäran via e-post till kundtjanst@posti.com.
Behandlingen varierar från fall till fall, eftersom det kan finnas begränsningar till utövandet
av dessa rättigheter beroende på situationen och omständigheterna.
Varje registrerad har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den
medlemsstat där den registrerade har sin hemvist eller arbetsplats eller där det påstådda
intrånget i dataskyddsförordningen begicks (i Finland Dataombudsmannen).
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