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Registeransvarig
PP Promotion Oy 
Lemovägen 8, 3:e vån. 
00510 Helsingfors

Person som sköter registerärenden
Sakari Penttinen 
telefon: +358 (0)50 448 5550 
e-post: info@pppromotion.fi 

Registrets namn
PP Promotion Oy:s kundregister för webbshopen

Grund för förande av registret
Personen har beställt produkter i webbshopen på 
www.arginiini.fi eller www.arginin.se eller registrerat 
sig som användare på någon av dessa webbsidor.

Registrets syfte och användning
Personuppgifter i kundregistret för PP Promotion 
Oy används för att sköta kundrelationer, kontakta 
kunder, för att behandla beställningar i webbshopen, 
i marknadsföringssyfte och för andra ändamål som 
anknyter till webbtjänsten.

PP Promotion Oy kan använda registeruppgifter i 
marknadsföringssyfte. PP Promotion Oy utlämnar inga 
personuppgifter till utomstående.

PP Promotion Oy har rätt att använda registerup-
pgifter för direktmarknadsföring i digital eller tryckt 
form. Den registrerade har rätt att förbjuda att regis-
teruppgifter används för direktmarknadsföring. Förbu-
det ska göras skriftligen genom att kontakta personen 
som sköter registerärenden.

Registrets informationsinnehåll
Registret innehåller följande uppgifter:

• namn
• adress
• telefon
• e-postadress
• uppgifter om beställningar
• uppgifter om leveranser som utförts av Posten el-

ler Matkahuolto/Bussgods
PP Promotion Oy behandlar eller förvarar inga up-
pgifter om det betal- eller kreditkort som använts för 
att betala en beställning i webbshopen, och företaget 
har inte tillgång till dessa uppgifter.

Normala källor för kunduppgifter
Den registeransvarige registrerar de uppgifter som 
kunden själv har uppgett i samband med registre-
ringen i PP Promotion Oy:s webbshop. Utöver dessa 
uppgifter registreras även uppgifter om uppköp i 
webbshopen enligt med finsk lag och betalningsförm-
edlingarnas (escrowbolagens) krav och begränsningar.

Normalt utlämnande och översändande av 
uppgifter utanför EU eller EES
För att få statistik över besökarna på våra webbsidor 
använder vi Google Inc:s tjänst Google Analytics. I 
samband med detta är det möjligt att uppgifter om 
besökarna förflyttas utanför EU och/eller EES. PP Pro-
motion Oy utlämnar inga personuppgifter till utom-
stående.

Principer för skydd av registret
Registeruppgifterna i PP Promotion Oy:s kundregis-
ter lagras i ett skyddat datasystem. För att komma åt 
registret krävs en användaridentifikation och ett löse-
nord. Datasystemet är också skyddat med brandmur 
och andra tekniska skyddsmekanismer. Endast vissa 
utvalda personer som är anställda hos den registerans-
varige har rätt att komma åt och använda uppgifterna i 
kundregistret. Registeruppgifterna förvaras i låsta och 
övervakade utrymmen.

Förbudsrätt
Den registrerade har rätt att förbjuda att registerup-
pgifter används för direktreklam, distansförsäljning 
och annan direktmarknadsföring, marknads- och opin-
ionsundersökningar, personmatriklar och släktforskn-
ing. Förbudet ska göras skriftligen genom att kontakta 
personen som sköter registerärenden.

Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna 
kunduppgifter och få en kopia av dem. Begäran till in-
syn ska göras skriftligen genom att kontakta personen 
som sköter registerärenden.

Rättelse av uppgifter
Den registeransvarige kan på eget eller kundens 
initiativ rätta, avlägsna eller komplettera uppgifter i 
registret som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller 
föråldrade. Den registrerade kan när som helst kon-
takta personen som sköter registerärenden och begära 
att en uppgift ska rättas.


