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1 Personuppgiftsansvarig 

Eezy VMP Oy (nedan ”EEZY”) 
FO-nummer: 2514701-7 
Lemminkäinengatan 34, 20520 Åbo 
Telefon: 040 307 5000 

2 Kontaktuppgifter till den person som ansvarar för dataskyddsfrågor 

Jurist Otto Michelsen 
c/o Eezy Kevytyrittäjät Osk  
Telefon: 09 4242 1559 
E-post: tietosuoja@eezy.fi 

3 Beskrivning av dataskyddsbeskrivningen 

FDenna dataskyddsbeskrivning i enlighet med artiklarna 13 och 14 i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning (679/2016/EU) beskriver hur Eezy behandlar kundernas 
personuppgifter i offentliga tjänster för rekrytering och kompetensutveckling. 

4 Personuppgifter som behandlas 

Personuppgifter som gäller kunder samlas i första hand in från dem själva. Med kundens 
samtycke kan personuppgifter också samlas in från andra håll. Eezy behandlar bland annat 
följande personuppgifter om kunderna på sin koncernwebbplats: 

• för- och efternamn 
• kontaktinformation (e-postadress) 
• land 
• yrke 

5 Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 

Personuppgifter behandlas för att genomföra Eezys servicekommunikation. Kommunikation 
kan riktas till tjänsternas kunder till exempel elektroniskt, såsom med meddelanden och 
nyhetsbrev som sänds per e-post. I dessa fall bygger behandlingen av personuppgifter på 
Eezys berättigade intresse att informera sina kunder. Kunden har rätt att vägra ta emot 
kommunikationen genom att klicka på länken i nyhetsbrevet. 

6 Utlämnanden och överföringar av personuppgifter 

Uppgifter överförs i regel inte utanför Europeiska unionens medlemsstaters område eller 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för syftena 
med behandlingen av personuppgifter eller det tekniska genomförandet av behandlingen av 
uppgifter, varvid kraven i dataskyddsförordningen följs vid överföringen av uppgifter. 

7 Skydd av personuppgifter 
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Eezy har tillgång till ändamålsenliga tekniska och administrativa dataskyddsåtgärder för att 
säkerställa skyddet av personuppgifter. Personuppgifter lagras både i elektroniska 
databaser och material som upprätthålls manuellt. Databaser som behandlas elektroniskt är 
skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska medel som är allmänt godkända 
inom dataskyddsområdet. Material som upprätthålls och behandlas manuellt ligger i 
utrymmen dit obehöriga inte äger tillträde. 

Endast de separat definierade och specificerade personer, vars uppgifter förutsätter 
behandling av personuppgifter som lagrats i registret, har tillträde till personuppgifterna. 
Dessa personer har tillträde till systemet med personliga inloggningsuppgifter till Eezys 
interna nät, och alla har ingått ett särskilt användarnamn- och sekretessavtal om 
användningen och avslöjandet av inloggningsuppgifter. 

8 Tid för lagring av personuppgifter 

Personuppgifter om en kund hos tjänsten lagras endast så länge som det är nödvändigt för 
att uppfylla de syften som definieras i denna dataskyddsbeskrivning. 

9 Rättigheterna för en kund hos tjänsten 

Som registrerad har en kund hos tjänsten följande rättigheter som tryggas av 
dataskyddslagstiftningen: 

• En kund hos tjänsten har rätt att av Eezy begära tillgång till och rättelse eller radering 
av personuppgifter som rör den registrerade. Kunden kan också själv korrigera en 
del av personuppgifterna via sitt konto i e-tjänsten. Om en kund hos tjänsten framför 
begäran om rättelse av personuppgifter direkt till Eezy ska begäran om korrigering 
specificeras så att det är enkelt att observera och rätta ett fel i personuppgifterna. 

• En kund hos tjänsten har rätt att begära radering av personuppgifter inom ramen för 
och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Om en arbetssökande lämnar begäran 
om radering av personuppgifter från Eezys system mitt under leverans av tjänsten 
innebär detta samtidigt att serviceprocessen avbryts för arbetssökanden i fråga. 

• En kund hos tjänsten har rätt att begära begränsning av samt invända mot behandling 
av personuppgifter inom ramen för och enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

• En kund hos tjänsten har rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat, dvs. 
att få personuppgifter om sig själv i ett strukturerat och allmänt använt format, och 
överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig inom ramen för och enligt tillämplig 
dataskyddslagstiftning. 

• En kund hos tjänsten har rätt att hos den nationella dataskyddsmyndigheten (i 
Finland dataskyddsombudet) eller en annan dataskyddsmyndighet i Europeiska 
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämna in ett klagomål, om 
kunden anser att de lagstadgade rättigheter som gäller behandlingen av hens 
personuppgifter har kränkts. 

En kund hos tjänsten kan sända begäranden som gäller utövandet av sina ovan nämnda 
rättigheter till sin egen kontaktperson för tjänsten. 

10 Ändring av dataskyddsbeskrivningen 
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Eezy utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra 
denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela detta i sina tjänster och på sin webbplats 
på adressen https://www.eezy.fi/se/tietosuoja-ja-kayttoehdot. Ändringarna kan utgå från en 
ändring av lagstiftningen. Den personuppgiftsansvarige rekommenderar att kunder 
regelbundet och emellanåt på nytt läser dataskyddsbeskrivningens innehåll. 

 

https://www.eezy.fi/se/tietosuoja-ja-kayttoehdot

