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MARIEHAMNS PARTIS REGISTER 

INNEHÅLLANDE PERSONUPPGIFTER 

REGISTERANSVARIG 

Ab Mariehamns Parti 

Postadress: Dalkarbyvägen 6 , AX-22101 Mariehamn 

E-post: info@mp.ax 

FO-nummer 0144947-5 

REGISTRETS NAMN 

Trygg 2000s kundregister. Registret gäller kunder vid Ab Mariehamns Partis butik 

Byggvaruhuset. 

GRUND FÖR FÖRANDE AV REGISTRET 

8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 7 punkten i personuppgiftslagen.  

Från och med 25.05.2018 grundar sig registret på GDPR. 

REGISTRETS ÄNDAMÅL 

Personuppgifterna för Ab Mariehamns Partis nuvarande och tidigare kunder används 

i enlighet med personuppgiftslagen för att: 

• sköta och utveckla kundrelationen mellan Ab Mariehamns Parti och dess kunder 

• underhålla, erbjuda, utveckla och leverera Ab Mariehamns Partis produkter och 

tjänster samt sköta Ab Mariehamns Parti s interna och externa uppgifter i 

samband med produkterna och tjänsterna 

• marknadsföra produkterna och tjänsterna och sälja dem på distans 

• övervaka och driva in betalningar 

• sköta och utveckla relationen mellan Ab Mariehamns Parti och dess leverantörer 

INNEHÅLL I REGISTRET 

Följande uppgifter samlas i registret: 
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• namn 

• personbeteckning 

• kontaktuppgifter så som telefonnummer, e-postadress och övriga adressuppgifter 

• uppgifter som hänför sig till kategoriseringen av kunden (t.ex. konsument, eller 

byggare) 

• uppgifter som hänför sig till kundens användning av tjänster 

• uppgifter som hänför sig till kundens betalningsbeteende 

• eventuella noteringar om kundens betalningshistorik eller kreditupplysning för 

kreditbeslut 

 

Uppgifterna sparas så länge de är relevanta och kan tjäna som underlag för de 

ändamål som anges under rubriken ”Registrets ändamål”. Om uppgifterna ej längre 

är relevanta för ändamålen i punkt 4, och ej längre behöver sparas enligt 

bokföringslagen eller i reklamationssyften, tas uppgifterna bort. Uppgifterna kan 

även tas bort tidigare om kunden inkommer med en skriftlig och undertecknad 

förfrågan gällande detta, till den del uppgifterna ej längre är relevanta för ändamålen 

i punkt 4, och ej längre behöver sparas enligt bokföringslagen eller i 

reklamationssyften. 

REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR 

Uppgifterna erhålls regelmässigt av den registrerade själv. Registret uppdateras med 

uppgifter som erhållits från kunderna i samband med offertförfrågningar, 

beställningar, avtal eller andra kontakter kring ärendet. 

Uppgifterna i registret kan även uppdateras från externa informationskällor så som 

Suomen Asiakastieto Oy:s register. 

REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH 

ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER 

EES 

Uppgifter från Ab Mariehamns Partis kundregister lämnas i regel inte ut till 

utomstående. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som förutsätts i 

gällande lagstiftning.  
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Uppgifter kan översändas i enlighet med registrets användningssyfte till Ab 

Mariehamns Partis samarbetspartners, koncernbolag, tjänsteleverantörer eller 

underleverantörer.  

Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 

PRINCIPERNA FÖR SKYDD AV REGISTRET 

Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som är skyddade med brandmurar, 

lösenord och andra tekniska metoder. Åtkomsträtt till uppgifterna har endast Ab 

Mariehamns Partis anställda eller aktörer som Ab Mariehamns Parti bemyndigat och 

som behöver uppgifterna i sitt arbete. Ab Mariehamns Parti personal och 

samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla uppgifterna om de anställda. 

RÄTT TILL INSYN, FÖRBUDSRÄTT OCH RÄTT ATT FÅ 

UPPGIFTER RÄTTADE 

Enligt 26 § i personuppgiftslagen, och från och med den 25.05.2018 enligt GDPR, har 

den registrerade rätt att kontrollera uppgifterna om honom och yrka på rättelse av 

felaktiga uppgifter i registret. Den registrerade har också rätt att förbjuda Ab 

Mariehamns Parti att behandla uppgifter om honom själv för direktreklam, 

distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och 

opinionsundersökningar. 

Begäran om insyn och rättelse samt meddelande om användning av förbudsrätt ska 

skickas skriftligen och undertecknad till Ab Mariehamns Parti, 

Personuppgiftsansvarig, Dalkarbyvägen 6, AX-22101 Mariehamn eller 

till info@mp.ax. Begäran om insyn kan också göras personligen hos den 

registeransvarige. Den registeransvarige får uppbära en skälig ersättning för 

lämnande av information, om den registrerade utnyttjar sin rätt till insyn fler än en 

gång per år. 

 

Alla, vars personuppgifter registreras i vårt kundregister, har fr.o.m. 25.5.2018 även 

rätt att lämna in klagomål till dataskyddsombudsmannen över behandlingen av sina 

personuppgifter. 

mailto:asiakaspalvelu@helen.fi

