
 
 

HAGSTRÖM Media sekretesspolicy 
Senast uppdaterad 22.4.2018 

Personregister och registerhållare 

Personregistrets namn: 

Faktureringrsgister / fotoregister 

Registerhållare: 

HAGSTRÖM Media 

FO-nummer: 2211844-8 

Adress: c/o Johan Hagström, Sundsgatan 17-21 bst 16 

Tel: +358 44 5006 313 

E-post: johan.hagstrom@netikka.fi 

Kontaktperson: Johan Hagström 

 

Skyddet av din integritet är viktigt för oss 
HAGSTRÖM Media respekterar din integritet. Vi följer de lagar som gäller oss och vi 

behandlar inte våra kunders eller andra personers uppgifter utan en rättslig grund i 

enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi behandlar endast de personuppgifter som 

behövs för att kunna sköta kundrelationen, erbjuda högklassiga tjänster och för att 

kunna hitta kundernas fotografier genom att ’tagga’ fotona.  

Denna Sekretesspolicy tillämpas på behandlingen av personuppgifter som tillhör 

kunderna (“kunder”, “kunderna”) av de tjänster som HAGSTRÖM Media erbjuder. I 

Sekretesspolicyn beskrivs de centrala principerna och syftena för den behandling av 

personuppgifter som HAGSTRÖM Media utför. Kunderna kan vara HAGSTRÖM Medias 

kunder eller representanter för kundföretag. Våra publiceringar kan innehålla länkar till 

tredje parters webbplatser, t.ex. media. På dessa webbplatser eller tjänster tillämpas 

deras egna sekretesspolicy. HAGSTRÖM Media ansvarar inte för tredje parters 

sekretesspolicyn eller behandlingen av personuppgifter inom ramen av dessa. Vi 

rekommenderar kunder att bekanta sig med tredje parters sekretesspolicyn och deras 

förändringar. 

 

 

 



 

 

 

 

Informationskällor och personuppgifter som behandlas 
De uppgifter som HAGSTRÖM Media behandlar får HAGSTRÖM Media regelbundet av 

kunderna själv i samband med användandet av företagens tjänster. 

HAGSTRÖM Media registrerar de uppgifter gällande kunden som kunden själv 

meddelar då denne blir kund. Vi sparar minimalt med information om våra kunder, 

endast det som behövs för fakturering (kontaktperson, epost, telefon, adress). 

Normalt taggas medverkande i fotoprojekt globalt, alltså t.ex. om en konsert 

fotograferas, taggas personerna i en samling, inte nödvändigt till varje enskilt foto. I 

vissa falls taggas personen till eget foto, då enbart med namn. Detta för att vid behov 

(kundens begäran) hitta rätt foto inom rimlig tid. 

Vi använder inte personuppgifter i vårt register direkt marknadsföring. 

 

Överlåtande av personuppgifter 
Vi överlåter inte personuppgifter till tredje part.  

Undantag: 

 Vi kan överlämna personuppgifter när lagstiftningen så kräver, så som för att iaktta 

begäran av behöriga myndigheter. 

Överförande av personuppgifter utanför EU/EES 
HAGSTRÖM Media överlåter inte personuppgifter utanför EU/EES.  

Förvaring av personuppgifter 
Personuppgifter förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de 

målsättningar definierade i denna Sekretesspolicy. Därefter tar vi bort informationen, 

förutom när vi enligt lag eller utifrån parters avtalsbaserade rättigheter och 

skyldigheter är förpliktade att bevara uppgifterna. Av behandlingen av personuppgifter 

utförs en betydande del å kunders vägnar och i enlighet med anvisningar, så vi följer 

deras anvisningar angående förvaring av uppgifter. 

Datasäkerhet 
HAGSTRÖM Media har genomfört de tekniska åtgärder som behövs för att skydda 

personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot förstöring, ändring, utlämnande och 

översändande som sker av misstag eller i strid med lag eller mot annan olaglig 

behandling. Tillgången till uppgifter som behandlas elektroniskt är begränsad inom 

HAGSTRÖM Media genom användarbehörigheter som skyddas med lösenord, och 

uppgifterna är skyddade med vederbörliga dataskyddsåtgärder. 



 

Kundens rättigheter och kvalitet på personuppgifters 
Kunden har rätt att förbjuda HAGSTRÖM Media att behandla uppgifter som gäller 

henne eller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan 

direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. HAGSTRÖM 

Media rekommenderar kunder att skriftligen rikta ett möjligt förbud till den för 

registerärenden ansvariga kontaktpersonen som nämnts i denna Sekretesspolicy. 

Kunden har rätt att överföra uppgifter om sig själv från ett system till ett annat, dvs. få 

information om sig själv i en strukturerad och allmänt använd form och överföra dem 

till en annan registerhållare. 

Kunden har rätt att granska de uppgifter som gäller henne eller honom själv som 

registrerats i Användarregistret samt att på begäran få kopior på dessa. I begäran om 

insyn bör de saker som är nödvändiga för att söka upp uppgifterna meddelas, och 

begäran om insyn bör göras skriftligen i en begäran undertecknad av kunden. Begäran 

kan riktas till den för registerärenden ansvariga kontaktpersonen som nämnts i denna 

Sekretesspolicy. 

Om kunden anser, att lagstadgade rättigheter har kränkts, kan kunden göra en 

överklagan till dataskyddsmyndigheten inom EU:s område. I Finland fungerar 

dataskyddsombudsmannen som övervakande myndighet. Dataskyddsombudsmannens 

kontaktuppgifter hittar du i den bifogade länken. 

HAGSTRÖM Media eftersträvar att enligt egna möjligheter se till kvaliteten på de 

personuppgifter som HAGSTRÖM Media behandlar. HAGSTRÖM Media korrigerar, 

raderar eller kompletterar på eget initiativ eller på den registrerades krav de 

personuppgifter i kund/fotoregistret som är oriktiga, ofullständiga eller föråldrade. 

Kunden är ändå själv ansvarig för riktigheten av de uppgifter som angivits. Det är också 

på kundens ansvar att meddela ifall det sker ändringar i de uppgifter som kunden har 

angett. För att korrigera uppgifterna rekommenderas kunden ta kontakt med den ovan 

nämnda kontaktpersonen som ansvarar för HAGSTRÖM Medias registerärenden. 

Ändringar i sekretesspolicyn 
HAGSTRÖM Media kan göra ändringar i denna Sekretesspolicy och informeringen 

gällande den. HAGSTRÖM Media rekommenderar att kunderna regelbundet granskar 

Sekretesspolicyn för att få information om ändringar som möjligen gjorts i den. 

HAGSTRÖM Media stävar till att genom skäliga metoder som står till förfogande 

informera om möjliga ändringar som görs i Sekretesspolicyn. 
 

http://www.tietosuoja.fi/sv/

