Dataskyddsbeskrivning för prenumeranter av WIP:s
marknadsbetraktelse
WIP Asset Management Ab värnar om din integritet
Mot bakgrund av den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) vill vi passa på att informera dig om hur dina
personuppgifter hanteras hos oss samt vilka rättigheter du har som prenumerant på WIP:s marknadsbetraktelse.
Vår marknadsbetraktelse är en allmän ekonomisk betraktelse som skickas ungefär 2-3 gånger om året. Vi skickar
denna information till dig eftersom du antingen har bett oss eller gett ditt godkännande till att skicka
marknadsbetraktelser.
Insamling av personuppgifter. Vi samlar enbart in uppgifter av prenumeranten. Vi samlar in följande
uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt eventuellt bolag och ställning i bolaget.
Syftet med behandlingen av personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka
marknadsbetraktelser.
Personuppgifternas lagenliga överlåtelse. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.
Skyddandet av personuppgifter. Vid hantering och skyddandet av personuppgifter följer vi lagen samt
myndigheternas instruktioner och bestämmelser. Vi har vidtagit behöriga tekniska, organisatoriska och
administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst,
röjande, ändring och förstöring.
Rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett utdrag av de personuppgifter vi
har sparade om dig.
Rätt att begära rättelse. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att
uppgifterna korrigeras.
Rätt att begära radering. Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter raders från registret över de som
erhåller marknadsbetraktelser. Observera att om du tidigare varit vår kund kan vi till följd av lagstiftningen ändå
fortfarande ha en skyldighet att spara dina uppgifter i vårt kundregister.
Lagringstid för personuppgifter. Vi sparar dina uppgifter så länge som du prenumererar på vårt
marknadsbrev.
Om du önskar ta kontakt med WIP med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt
välkommen att ta kontakt med vår kundbetjäning info@wip.fi eller vårt dataskyddsombud
annika.lehvonen@wip.fi.
Du kan vara i kontakt med dataombudsmannens byrå om du har anmärkningar beträffande hur vi sparar dina
uppgifter.
Cookies (kakor)
Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av vår webbsida (www.wip.fi). Nättrafiken
genererar uppgifter kopplade till besökare på webbplatsen och uppgifterna som hanteras i datanätverk för att
skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga. Vi använder cookies för att följa upp webbplatsens
användarantal och webbplatsens analyser. Du kan ange i webbläsarens inställningar om du inte vill tillåta
cookies.

