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Österbottens databyrå

Dataskyddspolicy
Denna dataskyddspolicy förklarar hur Österbottens databyrå samlar in och använder dina
personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina
rättigheter gällande. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på
info@odb.fi

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din
integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje
part.
Genom att använda Österbottens databyrås tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Österbottens databyrå använder
elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser
och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Österbottens databyrå samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar
kontakt med oss. Denna information kan du ge till oss t.ex. när du fyller i kontaktformuläret på vår
webbplats, ringer eller mejlar oss. Det kan handla om kontaktinformation såsom namn, adress, epost eller telefonnummer.
Österbottens databyrå kan då och då samla in anonyma uppgifter om användningen av dess
webbplatser för att förbättra webbplatsen och våra tjänster. Uppgifterna som kan samlas in är
bl.a. vilken webbläsare som används, antalet besök på webbplatsen och deras längd, vilken
teknik som används.

Vad gör vi med din information?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och bibehålla en aﬀärsrelation.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter tillsvidare om inte du meddelat annat till oss. Önskar du att vi ska ta
bort dina personuppgifter så vänligen meddela oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Du har även rätt
att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Kontakta oss

Har du fler frågor angående Österbottens databyrås dataskydd kan du kontakta Johanna Nyberg
per telefon 040 522 0190 eller per e-post info@odb.fi. Österbottens databyrå är registrerat i
Finlands handelsregister under fo-nummer 2680634-4. Vår fysiska kontor finns på Närpesvägen 2,
64200 Närpes, Finland.

