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3. Registrets namn Numerus-rapporteringssystemets användarregister

4. Syftet med behandlingen av 
personuppgifter

Syftet med registret är att upprätthålla de rapporteringsuppgifter som definieras av 
medlemsföretaget. Den ifrågavarande rapportören rapporterar en gång i månaden 
volymer för importen av el- och elektronikprodukter, tillverkningen och/eller 
försäljningen av de egna varumärkena. Personen upprätthålls i systemet i enlighet 
med den information som lämnas i företagets anslutningsavtal och företagets 
rapportör/åtkomstinformation kommer vid behov att uppdateras i enlighet med 
senare erhållen information från företaget.

Registeruppgifterna används för att informera företagen om aktuella frågor 

Personen har rätt att vägra att information publiceras genom att meddela SERTY per 
telefon, via e-post till adressenoffice@serty.fi eller jasenraportti@serty.fi.

Personregistret innehåller följande uppgifter;
personens för- och efternamn

e-postadress
företagets/företagens namn

telefonnummer
användarroll

6. Regelmässiga informationskällor Registeruppgifterna har samlats in från företag som är medlemmar i SER-
tuottajayhteisö

7. Regelmässiga utlämningar av 
uppgifter

Uppgifterna i användarregistret används av SERTY ry. Informationen kommer inte att 
överlämnas utanför SERTY. I ärenden som rör fakturering och inkasso överförs 
kundinformation till det elektroniska systemet för försäljningsfakturor Heeros som 
används av redovisningsbyrån Harald Oy, från vilket fakturorna skickas elektroniskt 
till företagen. Registeruppgifterna raderas på användarens begäran.

8. Dataöverföring utanför EU eller EES Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen.

9. Registrets säkerhetsprinciper Uppgifterna lagras i en skyddad databas som inte är tillgänglig för utomstående. 
Programvarulösningarna på webbplatsen numerus.serty.fi följer hög datasäkerhet 
som syftar till att förhindra dataintrång och dataläckage till utomstående.

10. Rätt till åtkomst Enligt 26 § i personuppgiftslagen har en medlem rätt att ta del av registeruppgifterna 
som rör honom eller henne och att på begäran få en kopia av dem. Begäran om detta 
ska göras skriftligen till medlemsregistrets registeradministratör.

1. Personuppgiftsansvarig

2. Kontaktperson i registerärenden

5. Registrets informationsinnehåll



11. Rätt att kräva korrigering av 
information

Medlemmen har rätt att kräva rättelse av oriktiga uppgifter om sig själv. Begäran om 
detta ska göras skriftligen eller per telefon till medlemsregistrets 
registeradministratör.

12. Andra rättigheter relaterade till 
behandling av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att användas eller överlämnas för direktreklam, 
distansförsäljning eller marknads- och opinionsundersökningar.

Utfärdandedatum: 20.5.2018. (SER-
Tuottajayhteisö ry. SERTY kan ändra innehållet i 
denna registerbeskrivning och anmäla 
ändringen på den här sidan.)


