Personuppgiftspolicy
Uppdaterad 31.1.2019
Obs! SOENIA ™ är ett varumärkesregistrerat och ägs av BrainCare Oy. Denna webbplats drivs av
BrainCare Oy, www.braincare.fi
Vi respekterar vår webbplats (www.soenia.fi och www.soenia.com) besökare. Vi behandlar all
information som du tillhandahåller konfidentiellt på denna webbplats och i enlighet med
personuppgifterna i Finland (523/1999) och GDPR (EU) 2016/679.
Denna policy förklarar hur vi använder och behandlar informationen vi samlar när du besöker vår
webbplats. Genom att använda vår webbplats accepterar du denna sekretesspolicy och
användningen av cookies. Du tillåter behörighet att ställa in cookies på din dator genom att aktivera
cookies i dina webbläsarinställningar.
Denna sekretesspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera
och ändra denna sekretesspolicy.

Registrerings Ägare
BrainCare Oy
Moms: FI25543909
Y-tunnus: 2554390-9
Biokatu 6, 33520 Tammerfors, Finland
+358 46 922 7776
www.braincare.fi

Dataskyddsansvarig
Jukka-Pekka Pirhonen
jp[at]braincare.fi
+358 46 922 7776

Namn på registret
SOENIA Customer Register of BrainCare Oy.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personliga uppgifter som lagras i registret används huvudsakligen för att hantera och svara på
kontaktförfrågningar mottagna av kontaktformuläret så att våra kunder kan skicka information och
reklammaterial de har valt att få genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller fylla i andra

formulär. Informationen används också för att identifiera och kontakta potentiella nya kunder.
Utomstående organisationer inte hanterar personuppgifter.

Lagrad personligt identifierbar information
Vi samlar bara in personuppgifter som du frivilligt skickar in på vår hemsida. Till exempel, när du fyller
i en kontaktformulär, kommer ditt namn och din e-postadress att bli ifylld. Genom att tillhandahålla
denna information till oss godkänner du insamling, användning, upplysning och lagring av denna
information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Upplysande och överföring av personligt identifierbar information
Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter till enheter utanför BrainCare Oy. Om du ombeds
anmäla dig till ditt nyhetsbrev kan din information överföras till våra betrodda tjänsteleverantörer, till
exempel Mailchimp, inom EU och EES, för lagring eller bearbetning, inom eller utanför EU. För mer
information, se sekretesspolicyen för Mailchimp. Tredje part har inte tillstånd att använda uppgifterna
för egna ändamål och måste säkerställa adekvat dataskydd.

Register säkerhet och integritet
Uppgifterna i registret skyddas av kontrollen av programrättigheter och kan endast nås av behöriga
anställda i BrainCare Oy.

Samlat automatiskt in anonym information
Som en del av vår hemsida webbhotell leverantörens tekniska loggar samlar vi in anonym information
om ditt beteende på vår hemsida. Den här informationen kan innehålla en IP-adress, ett webbläsar-ID
och en webbläsaraktivitet, ett operativsystem för datorn och annan information om hur du har
åtkomst till din webbplats. Vi samlar in denna information som en del av loggfiler, samt använder
cookies eller andra spårtekniker. Denna anonyma information kommer aldrig att kombineras med
den personliga identifieringsinformation som beskrivs ovan.

Cookie uttalande
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används ofta för att förbättra
webbplatsernas funktionalitet och effektivitet. För närvarande använder BrainCare Oy inte cookies.

Sekretessförfrågningar
Du har rätt att granska all personlig information som du har lagrat hos oss och att ändra dessa
uppgifter om det finns fel. På begäran kan vi också ta bort all personlig information från vårt register.
Du har också rätt att förbjuda användningen av informationen för direktmarknadsändamål.
Om du har några personupplysningar eller frågor, kontakta oss via e-post på jp [at] braincare.fi eller
via mail till BrainCare Oy / Biokatu 6, 33520 Tammerfors, Finland.

