
Hantering av personuppgifter 

DATASKYDDSPOLICY – Tunturi Sweden AB 

Tunturi Sweden AB utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi 

behandlar all information vi samlar in noggrant och konfidentiellt med god praxis för databehandling. Som registrerad 

person har du rätt att få ut dina personuppgifter. 

Med denna integritetspolicy informerar vi besökare på vår webbplats om behandling av deras personuppgifter. 

Genom att ge samtycke gällande villkoren i dataskyddspolicyn godkänner du hanteringen när du besöker Tunturi 

Swedens hemsida. 

 

VI ANVÄNDER INFORMATIONEN: 

• att implementera en säker och lättanvänd tjänst. 

• att ge en bra kundupplevelse. 

• att förbättra produktrekommendationer och marknadsföring. 

• att utveckla e-handel och kundservice. 

•  i en rekryteringsprocess. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG/TJÄNSTELEVERANTÖREN 

Tunturi Sweden AB 

Honungsgatan 23 

432 48 Varberg 

Org.nr 556152-0825 

Dataskyddsombud:  

Katja Vesa 

k.vesa@tunturi.fi 

VILKEN INFORMATION KAN TUNTURI SWEDEN AB SAMLA IN OCH LAGRA?  

Databehandlingen baseras på ett avtal mellan personen och tjänsteleverantören.  

Användningen av tjänsten och personens separata uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter. 

Information baserad på förhållande eller avtal: 

• Inloggningsuppgifter såsom personens namn 

• Kontaktuppgifter tex adress, telefonnummer och e-mejladress. 

Information om användning av tjänsterna: 

• Uppgifter om användning av webbsida/webbhistorik 

• Terminalidentifiering   

• Webbhistorik och kundgrupperingar, intresseområden och produktrekommendationer från köpinformation 

 

Information baserad på uttryckligt samtycke: 

• Svar på kund- eller produktundersökningar och liknande 

• Godkännandande utskick av marknadsföring 

• Information för arbetsansökningar 

 

 

mailto:k.vesa@tunturi.fi


Som regel är källan till uppgifterna personen själv 

Personen har rätt till att få de personliga uppgifterna raderas. Observera att viss information krävs för 

att kunna utnyttja tjänsten fullt ut. 

 

 

DATABEHANDLING  

PERSONUPPGIFTSANSVARIG/TJÄNSTELEVERANTÖREN 

Tunturi Sweden AB 

Honungsgatan 23 

432 48 Varberg 

Org.nr 556152-0825 

Endast Tunturi Sweden AB:s anställda har tillgång till personuppgifter och var och en av dem ser också 

personuppgifter endast i den utsträckning som behövs för att utföra arbetsuppgifter. Vår personal är 

utbildad att använda informationen på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med god praxis för 

databehandling. 

Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har tillgång till personuppgifterna 

i den utsträckning som behövs 

 

SYFTET MED ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTERNA 

Personuppgifterna ändvänds för: 

• För att möjliggöra användningen av tjänsten. 

• För kundservice. 

• För Tunturi Sweden AB:s utveckling av aktiveter och tjänster. 

• Att förbättra tjänsten och dess säkerhet. 

• För analyser och statistik. 

• Att producera bättre och mer personligt innehåll och marknadsföring. 

• I en rekryteringsprocess. 

• För att förhindra missbruk av tjänsterna. 

 

 

 

LAGRING OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTERNA 

Tunturi Swedens personuppgifter är skyddade, personlig information finns i krypterade databaser där 

åtkomsten är begränsad. För att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, 

röjande, ändring och förstöring. 

Tunturi Sweden följer god dataskyddspraxis vid behandling av personuppgifter och tillgången till data 

kontrolleras. Behandling av personuppgifter har tagit hänsyn till kraven i personuppgiftslagen och EU:s 

dataskyddsförordning. 



Vi kommer endast att behålla din personliga information under den tid som krävs för att uppfylla de 

syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. En del lagstiftning ställer dock krav och skyldigheter vid 

lagring av personuppgifter på längre sikt, t.ex för följande ändamål: 

• Samla in och lagra logginformation så att vi kan tillhandahålla säkra online transaktioner till våra 

kunder. 

• Säkerhetskopiera databaser och system för att säkra data, korrigera fel och säkerställa 

säkerheten och driften av onlinetjänsten. 

 

 

PERSONENS RÄTTIGHETER 

Alla personer/kunder garanteras tillgång till sina egna personuppgifter som Tunturi Sweden innehar, 

genom att begära information från dataskyddsombudet. Personen har rätt att få en kopia av de 

personuppgifter som rör honom eller henne. 

Lagringen och behandlingen av data baseras på ditt samtycke (användning av tjänsten, kundförhållande 

eller uttryckligt separata samtycke) Du har rätt till att återkalla ditt samtycke och begränsa användningen 

av information (t.ex tillåta/neka marknadsföringskommunikation). Du har rätt få felaktiga uppgifter 

rättade. Förutom att rätta/ta bort uppgifterna kan du kan du kontakta vårt dataskyddsombud för andra 

personuppgiftsärenden. 

Personen har alltid rätt att göra dataskyddsmyndigheten uppmärksam på behandlingen av 

tjänsteleverantörens personuppgifter. Om du upptäcker några brister eller felaktigheter i vår varsamhet 

hoppas vi att du också kommer att uppmärksamma oss på ett sådant ärende. Vi skulle vara särskilt 

tacksamma för det, eftersom det kommer att göra det möjligt för oss att förbättra vårt förfarande. 

 

PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART 

I huvudsak förmedlar vi inte information. I vissa fall behöver vi överföra viss information till tredje part. 

Sådana situationer gäller till exempel vid förbättring av en onlinetjänst. Överföring av information till 

tredje part kan också övervägas i en situation där du vill publicera användargenererat innehåll, såsom 

betyg, utöver eller istället för Tunturi Sweden i en annan kanal och i en situation där informationen 

skickas till andra kommersiella ändamål. Vi använder alltid endast betrodda partners och, vid behov med 

lämpliga dataskydds- och databehandlingsavtal, säkerställer att personuppgiftsskyddet beaktas i enlighet 

med Tunturi Sweden. Vi behov lämnar vi även information till myndigheterna. 

 

 

 

COOKIES OCH ANNA LAGRING 

Tunturi Sweden AB webbsida använder cookies samt, webbläsartekniska funktioner så som 

webbläsarminne. Användningen av cookies på webbplatsen är vanligt, eftersom de används för att 

identifiera användare och för att logga in på den registrerade personen. Användningen av cookies 

möjliggör smidiga transaktioner. Cookies är små filer som skapas av webbplatser. 



ÄNDRINGAR AV DATASKYDDSPOLICYN 

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster och därför kan innehållet i denna 

dataskyddspolicy ändras i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

VEM KAN JAG KONTAKTA? 

Om du har några frågor angående dataskyddspolicyn eller databehandlingen vänligen kontakta  

k.vesa@tunturi.fi 
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