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INTEGRITETSPOLICY
Insamling, förvaring, minimering och precisering av personuppgifter
Med BusinessMaker.fi ®- webbverktyget samlas det in följande information om användare: namn, epost,
deltagarens webbsida, den anmälda personens telefonnummer, företagets bransch, verksamhetsställe och
-område. Möjligtvis kan även samlas in information som FO-nummer, företagets storlek osv. Varje
BusinessMaker-evenemang är specifikt och därför samlas det in olik information från varje evenemang.
Användaren ser vilken information som samlas in vid registrering till evenemanget.
Användarens lösenord sparas ej i systemet som sådant, utan av lösenordet sparas ett så kallat ”hashat”
lösenord, och med hjälp av detta krypterade lösenord kan lösenordets giltighet bekräftas vid inloggning. Av
det krypterade lösenordet framgår ej det ursprungliga lösenordet ifall det skulle hamna i en utomståendes
besittning. Då användaren loggar in i applikationen så godkänner användaren dessa villkor som finns i
integritets- och registerbeskrivningen.
BusinessMaker.fi ®- webbverktyget ägs av BusinessMaker Solutions Oy. BusinessMaker Solutions Oy
överlåter ej information om användare till en tredje part – uteslutet i några tillfällen som t ex till den som
beställt eller arrangerar ett evenemang. Varje beställare eller arrangör har rätt till ett evenemangsspecifikt
register över deltagare. Användaren kan se vem som är arrangör på evenemangssidan under fliken
”evenemangets arrangör”.
BusinessMaker Solutions Oy kan använda insamlad information till företagets egen markandsföring som t
ex att informera om BusinessMaker.fi ®- webbverktygets uppdateringar eller för att marknadsföra
BusinessMaker-produkter.
Uppgifter över alla användare i BusinessMaker.fi ®- webbverktyget förvaras på ett serverutrymme hos en
trejde part (Zoner Oy).
BusinessMaker Solutions Oy ansvarar över att användarregistret är uppdaterat. Varje användare har rätt att
få ett utdrag över de personuppgifter som finns över användaren.

Tillförlitlighet i de olika systemen
Förbindelsen till BusinessMakers webbsida är alltid ssl-säkrade. I det fall att användningen av tjänsten
märkbart förhindras så kommer vi överens om kompensation från fall till fall.
BusinessMaker Solutions Oy binder sig att anmäla om upptäckt säkerhetsöverträdelser till
tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. Om överträdelsen sannolikt kan påverka den registrerades
personskydd eller integritet, så binder sig BusinessMaker Solutions Oy att anmäla det hända även till den
registrerade.

Att säkerställa säkerheten vid databehandling
BusinessMaker Solutions Oy binder sig att kontinuerligt testa, undersöka och utvärdera BusinessMaker.fi ®webbverktyget för att garantera effektivitet vid de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att
garantera databehandlingens säkerhet. BusinessMaker Solutions Oy står inte till svars för eventuella
skador vid dataintrång. I datasystemet bör man ej fylla i sådan information som är klassad till konfidentiell.
Videoanslutning i Online -träfftjänsten
Videoanslutningen är alltid krypterad med en DTLS-anslutning och webbsidan med en TLS-anslutning.
Videosamtal bandas ej in. I normala förhållanden går videoanslutningen direkt mellan användare. I
undantagsfall, om användare ej kan bilda direkt kontakt sinemellan, så används servern som
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videoanslutningens förmedlare. På så vis fungerar servern som en växel för användare, så att de vet om
varandra på nätet. Servrar (växeln och Holdan) finns i Irland.
I de Online-rum där BusinessMaker Online-träffar sker finns info om de som deltar i de specifika rummen. I
det specifika rummet där två användare möts finns info som personens namn och dess företags namn.
I loggdatan sparas info som:
- Koden för rummet
- Rummets varaktighet
- Automatiskt skapad - ej personifierad kod för de användare som anslutigt sig till rummet
- Information om rummet raderas ej med tiden, utan använd vid fakturering

Integritetsansvarig
BusinessMaker.fi ®- webbverktygets integritetsansvarig är Anneli Komi, BusinessMaker Solutions Oy:s
verkställande direktör. Den integritetsansvarige planerar, utvecklar, säkertställer och övervakar att
integriteten verkställs.

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)
Registrets namn
BusinessMaker
Registeransvarige:
Namn:
Webbsida:
Adress:

BusinessMaker Solutions Oy
www.businessmaker.fi
Kvarnängsvägen 59-29, 01150 Box

Tel.
E-post:

045 122 0142
anneli.komi@businessmaker.fi

Personuppgiftsansvarig:
Namn:
Adress:
Tel.
Epost:

Anneli Komi
Kvarnängsvägen 59-29, 01150 Box
045 122 0142
anneli.komi@businessmaker.fi

Ändamål med behandling av personuppgifter / Registrets användning
Ändamålet med registret är att samla in företagsnamn och epost adresser över de som använder
BusinessMaker.fi ®- webbverktyget för att möjligen marknadsföra och informera. Dessa uppgifter ges ej till
utomstående eller överlämnas ej utomlands. En tredje part, som t ex varje arrangör av ett evenemang, har
rätt till evenemangsspecifikt användareregister som berör enbart det evenemang som arrangören har
beställt.
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Registrets datainnehåll
I registret samlas in info om användare så som företagets- och personens namn, epost adress och
telefonnummer. Datainsamlingen varierar från evenemang till evenemang. Användare ser vilken
information som samlas in från varje evenemangssida.
Registrets uppgiftskällor
Information samlas in i registret via de företag som använder BusinessMaker.fi ®- webbverktyget. Företagsoch personuppgifter som samlas, har personen ifråga uppgett med sitt eget samtycke då personen
använder BusinessMaker.fi ®- webbverktyget. Som grund för insamling av personuppgifter ligger personen
eget samtycke, vilket personen godtar automatiskt genom att registrera sig som användare av
webbverktyget.

Utlämnande och överföring av information utanför EU eller EES.
Personuppgifter överlåts ej till utomstående ej heller till EU eller någon annanstans utomlands.
Princip för skydd av registret
1) Person- och företagsuppgifter behandlas konfidentiellt.
2) Det digitala medlemsregistret är på en webbserver dit enbart BusinessMaker Solutions Oy och
leverantören för serverutrymmet (Zoner Oy) har tillgång.
Rätt till insyn
Som en allmän regel har den användare som är införd i registret rätt att kontrollera sina uppgifter i
personregistret och har rätt att be den registeransvarige att uppdatera felaktig information. En skriftlig
begäran bör då skickas till den registeransvarige.
Uppdatering, ändring och radering av uppgifter i registret
Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på begäran av den registrerade
korrigera, radera eller komplettera den registrerades personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga,
ofullständiga eller föråldrade. En person eller ett företag kan omgående utgå ur registret genom en skritlig
begäran. I detta fall raderas personuppgifterna automatiskt från registret. Den registrerade har rätt till att
av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas samt rätt att göra invändning mot
behandling av personuppgifter. De personuppgifter som finns i registret överförs ej från ett system till ett
annat.
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