
 
Dataskyddsförordning 
 
 
1. Registrets uppehållare  
Namn:   Suomen Pesuhallit Oy 
FO-nummer:  3218009-3 
Adress:   Observatoriegatan 22 
Postkod:  10300 
Ort:  Karis 
E-post:   support@pesuhalli.com 
 
2. Registeransvarige 
Företag:   Suomen Pesuhallit Oy 
Namn:   Björn Sjölund  
Adress:   Observatoriegatan 22 
Postkod:  10300 
Ort:  Karis 
E-post:  bjorn.sjolund@pesuhalli.com 
 
3. Registrets användningsändamål 
De insamlade personuppgifterna används för bokningsbekräftelse och som kontaktuppgifter 
om det finns behov att kontakta kunden i samband med en bokning eller tekniska problem.  
 
 
4. Orsak till insamling av personuppgifter 
Uppgifterna behövs för att uppfylla de tjänster som kunden köper av Suomen Pesuhallit Oy. 
Utan insamling av personuppgifter kan vi inte leverera våra tjänster. Uppgifterna behövs för att 
skicka de nödvändiga användningsinstruktionerna åt kunden samt bekräftande av identiteten 
vid kreditkortsbetalningar. 
 
5. Registrets innehåll  
Namn, E-post, Telefonnummer 
 
 
6. Personuppgifternas förvaringstid 
Suomen Pesuhallit Oys insamlade personuppgifter sparas i 3 års tid efter senaste bokning. 
 
Betalningstjänsten Stripe förvarar personuppgifterna så länge som Suomen Pesuhallit Oy 
använder deras tjänster men även enligt de krav som ställs på betalningsprocesserare. 
 
7. Datakällor 
Registrets information kommer från kunden vid bokningsskedet. 
 
8. Registrets dataöverföringar inom EU  
Suomen Pesuhallit Oy använder sig av betalningstjänsten Stripe. Stripe använder registrets 
personuppgifter för att bekräfta identiteten på kunden vid kreditkortsbetalningar.  
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9. Registrets skydd 
Information skickas alltid över SSL-krypterade förbindelser. 
Informationen är krypterad och kräver användarnamn och lösenord för att få tillgång. 
Enbart personer med ansvar över personregistret har rätt att se informationen och bedöma om 
den kan ges vidare för användning inom övriga interna processer. 
 
 
10.  Den registrerades rättigheter  
En registrerad kund har rätt att se hens uppgifter, så som dom är sparade i vårt register. En 
skriftlig och undertecknad granskningsförfrågan bör skickas åt den registeransvarige om man 
önskar se sina uppgifter. 
 
Granskningen är gratis en gång per år. 
 
Den registrerade har rätt att be rättelse på felaktig information samt att hens uppgifter stryks 
från registret. Hen har även rätt att begränsa eller motsätta sig användningen av 
personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsartiklarna 18 och 21. 
 
Den registrerade har rätt att häva ett tidigare givet samtycke för användning av 
personuppgifter eller lämna in ett formellt klagomål till myndigheterna gällande användningen 
av personuppgifterna. 
 
Den registrerade har även rätt att förbjuda användandet att hens uppgifter för 
direktmarknadsföring. 
 
 


