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Deltagon Group Oy:s dataskyddsbeskrivning för 

marknadsföringsregistret 

1. Allmänt 

I denna dataskyddsbeskrivning för marknadsföringsregistret beskrivs hur Deltagon Group Oy 

(”Deltagon”) behandlar personuppgifterna för kunderna och representanter för potentiella 

kunder i marknadsföringssyfte. 

2. Registeransvarig och registrets kontaktperson 

Namn:  Deltagon Group Oy 

Adress:  Tekniikantie 4 B 

02150 Espoo, Finland 

Telefonnummer: +358 9 685 0320 

Org. nummer:  0948181-6 

Kontaktperson: Jussi Ranta  

E-postadress: compliance@deltagon.com 

3. Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter 

Deltagons berättigade intresse vad gäller genomförandet av direktmarknadsföring utgör 

grunden för behandling av personuppgifter. Den registrerades samtycke utgör grunden för 

skickandet av elektroniska direktmarknadsföringsmeddelanden. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att marknadsföra Deltagons varor och tjänster 

till kunderna och till potentiella kunder Deltagon kan genomföra en profilering av personuppgifter 

för riktad marknadsföring. 

4. Personuppgifter som behandlas 

Deltagon behandlar följande personuppgifter som rör kunder eller representanter för potentiella 

kunder: 

- personens namn och befattning; 

- företagets namn; 

- personens kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer); 

- uppgifter om kontakt och kommunikation mellan parterna; och  

- IP-adress. 

5. Regelmässiga uppgiftskällor 

Personuppgifterna samlas in: 

- från den registrerade själv (till exempel den registrerades begäran om kontakt via 

Deltagons webbplats och visitkort som har fåtts av den registrerade); 
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- från andra anställda i det företag den registrerade representerar; 

- via nätverk och evenemang; 

- från allmänt tillgängliga källor; och 

- från köpta direktmarknadsföringsregister. 

6. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter 

Personuppgifterna utlämnas inte till tredje parter. 

7. Översändande av personuppgifter utanför EU eller EES 

En del av uppgifterna i marknadsföringsregistret förvaras på Hubspot Incs server i USA. 

Hubspot Inc är registrerat i Privacy Shield-systemet, vilket betyder att grunden för överföring av 

personuppgifter utgörs av Europakommissionens tillräcklighetsbeslut om dataskyddets nivå. 

Deltagon kan vid behandlingen av personuppgifter även använda andra serviceleverantörer 

som finns utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter 

överlämnas alltid utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt någon av 

nedan nämnda, lagenliga grund: 

- Europakommissionen har beslutat att dataskyddets nivå i mottagarlandet i fråga är 

tillräcklig; 

- Deltagon har förverkligat vederbörliga skyddsåtgärder för att överföra personuppgifter 

genom att använda av Europakommissionen godkända standardklausuler som rör 

dataskydd. Den registrerade har i detta fall rätt att få en kopia av standardklausulerna i 

fråga genom att kontakta Deltagon enligt beskrivningen i punkt 14; eller 

- den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna överförs, eller 

att det finns en annan lagenlig grund för överförandet av personuppgifter. 

8. Principerna för registerskyddet 

Manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast utsedda personer har tillträde till. 

Personuppgifter som behandlas digitalt har skyddats och lagrats i Deltagons datasystem till 

vilket endast sådana personer som behöver uppgifterna i fråga för att sköta sina arbetsuppgifter 

har tillträde till. Personerna i fråga har personliga användarnamn och lösenord. 

Personuppgifter som skickas utanför Deltagon är krypterade. 

9. Personuppgifternas förvaringstid 

Personuppgifterna förvaras i direktmarknadsföringsregistret så länge den registrerade arbetar 

med uppgifter med anknytning till den marknadsförda varan eller tjänsten och förutsatt att den 

registrerade inte har förbjudit direktmarknadsföring. I detta fall kan uppgiften om förbud mot 

direktmarknadsföring dock förvaras i direktmarknadsföringsregistret. När Deltagon får 

information om att personen inte längre arbetar med en uppgift som uppfyller förutsättningarna 

för behandling av personen, markeras personen i systemet som ”Inte aktiv” varefter personen 

avlägsnas från systemet. 
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10. Profilering 

Deltagon kan som en del av behandlingen av personuppgifter genomföra en automatisk 

profilering av den registrerade. Till följd av profileringen får den registrerade 

marknadsföringsmeddelanden som passar honom eller henne bättre. 

Profileringen kan utföras enligt befattning, verksamhetsområde eller företagets storlek. 

Kommunikationen kan dessutom riktas enligt vad den registrerade har visat intresse för. 

11. Rätt att vägra samtycke till att personuppgifterna behandlas 

(förbudsrätt) 

Den registrerade har rätt att när som helst vägra samtycke till att personuppgifterna behandlas 

i direktmarknadsföringssyfte och rätt att förbjuda profilering. 

Den registrerade kan framföra en begäran som rör ovan nämnda förbudsrätt genom att 

personligen kontakta Deltagon, per brev eller via e-post på den adress som anges i punkt 14 i 

denna dataskyddsbeskrivning. Deltagon kan be den registrerade precisera sin begäran skriftligt 

och bekräfta den registrerades identitet innan begäran handläggs. 

Den registrerade kan ge Deltagon kanalspecifika samtycken och förbud som rör 

direktmarknadsföring (till exempel förbjuda marknadsföringsmeddelanden via e-post men tillåta 

marknadsföringsmeddelanden per brev). 

12. Den registrerades övriga rättigheter 

Den registrerade har rätt att i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd: 

- kontrollera vilka personuppgifter som rör honom eller henne som Deltagon behandlar; 

- begära att personuppgifterna korrigeras, kompletteras eller raderas; 

- ta tillbaka sitt samtycke till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den 

registrerades samtycke; 

- kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas; och 

- få sina personuppgifter i maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en 

annan registeransvarig förutsatt att den registrerade själv har lämnat in dessa 

personuppgifter till Deltagon, att Deltagon behandlar personuppgifterna i fråga baserat 

på ett avtal och att behandlingen genomförs automatiskt.  

 

Den registrerade kan framföra en begäran som rör ovan nämnda rättigheter genom att 

personligen kontakta Deltagon, per brev eller via e-post på den adress som anges i punkt 12 i 

denna dataskyddsbeskrivning. Deltagon kan be den registrerade precisera sin begäran skriftligt 

och bekräfta den registrerades identitet innan begäran handläggs. Deltagon kan vägra 

genomföra begäran baserat på grund som har fastställts i tillämplig lag. 

Den registrerade har rätt att lämna in ett besvär till behörig tillsynsmyndighet, om den 

registrerade anser att Deltagon inte har behandlat personuppgifterna i enlighet med tillämplig 

lagstiftning om dataskydd. 
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13. Kontakt 

Begäran som rör utnyttjandet av den registrerades rättigheter, frågor om denna 

dataskyddsbeskrivning och annan kontakt ska göras via e-post till adressen 

compliance@deltagon.com. Den registrerade kan även kontakta oss personligen eller per brev 

på adressen nedan: 

 

Deltagon Group Oy 

Compliance 

Tekniikantie 4 B 

02150 Espoo  

FINLAND 

14. Ändringar  

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras dåd och då, till exempel när lagstiftningen 

ändras. Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats den 12 februari 2019. 

 


