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(personuppgiftslagen 523/99 #10 och 24)
1.

Registerhållare

Recser Oy
Teknobulevarden 3-5
01530 Vanda
tel: 010 2491717
E-mail: info(a)recser.fi

2.

Kontaktuppgifter för Registerärenden

Recser Oy: Verkställande Direktör
Helena Castrén
Teknobulevarden 3-5
01530 Vanda
puh: 010 2491704
E-mail: helena.castren(at)recser.fi / info(at)recser.fi

3.

Registrets namn

Recser Oy Producentregister.

4.

Ändamålet med registret, rättslig grund och
personuppgifternas användning

Recser Oy Producentregistret innehåller information om
Producenter av batterier och ackumulatorer i Finland,
som sköter sitt producentansvar via Recser Oy.
Recser Oy är av myndigheterna godkänd
producentansvarsorganisation för bärbara batterier och
ackumulatorer. Recser Oy sköter de krav i
producentansvaret som finsk lagstiftning ställer på
producenter av bärbara batterier och ackumulatorer för
de producenter som Recser Oy ingått avtal med och
registrerat (nationell implementering av direktiv
2006/66/EG). Alla producenter registreras antingen via
producentföreningen eller direkt i myndighetsregistret.
Uppgifterna i registret används endast i den
utsträckning som är nödvändigt för att ombesörja
producentansvaret och för verkställande av
myndighetskontroll.
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5.

Uppgifter i Registret

Producent /
hemort /
FO nummer /
Dotterföretag och filialer som omfattas av kontraktet /
Producentansvarets början, datum /
produktmärken som omfattas av producentansvaret
Adress /
Postnummer och -ort /
Land /
Telefon /
Hemsida /
E-fakturaadress och operatör /
E-postfakturering, adress /
Faktura till postadress /
Fakturans referens /
Bankförbindelse /
Kontaktperson faktureringsärenden E-mail /
Kontaktperson rapportering, namn /
E-mail /
Telefon

6.

Uppgifterna tas från.

IUppgifterna ges av producenten i kontraktet mellan
Producenten och Recser Oy, för överförande av
producentansvaret till Recser Oy.

7.

Uppgifterna överlämnas till.

Uppgifterna i registret används endast i den
utsträckning som är nödvändigt för att ombesörja
producentansvaret och för verkställande av
myndighetsövervakning och kontroll.
Månatligen ges följande uppgifter till myndighet som
övervakar producentansvaret:
producent / FO nummer / adress / postnummer och ort / hemort / land / datum för överförande av
producentansvaret /
Följande uppgifter publiceras på Registerhållarens
hemsida, paristokierratys.fi:
producent / FO nummer:
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Personuppgifterna insamlas i databaser som är
skyddade genom brandmurar, lösenord och andra
tekniska åtgärder. Informationen är skyddad i enlighet
med lagen om datasäkerhet och föreskrifter och
instruktioner från Kommunikationsverket.
Endast de av våra arbetstagare, som genom sitt arbete
har rätt att behandla personuppgifter, har tillgång till
registret. Varje användare har ett personligt
användarnamn och lösenord.
Vi lagrar personuppgifter så länge som det är
nödvändigt med tanke på registrets ändamål.
Vi vidtar alla skäliga åtgärder för att säkerställa at inga
inkompatibla, föråldrade eller felaktiga personuppgifter
lagras i registret. Vi korrigerar eller raderar sådana
uppgifter utan dröjsmål enligt uppgifter av den
registrerade eller egen information.

9.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till de
personuppgifter som berör dem själva och som finns
lagrade i registret. Den registrerade har även rätt att
kräva rättelse eller radering av felaktiga, föråldrade,
onödiga eller lagstridiga uppgifter och rätt att överföra
uppgifterna till en annat register..
Alla kontakter och förfrågningar när det gäller denna
beskrivning ska inlämnas i skriftlig form eller personligen
till kontakten nämnd under punkt 2 ovan.

