
Dataskyddspolicy 
Autori Oy erbjuder Autori -systemets tjänster till företag, organisationer och näringsidkare 

(den personuppgiftsansvarige), vars medarbetare som är användare av tjänsten registrerar 

information om sig själva och sina arbetsprestationer och vars data samt kontaktpersonens 

kontaktinformation är synbara för användaren i Autoris webbtjänst. Informationen överförs i 

tjänsten till den personuppgiftsansvarige, enligt det sätt som överenskommits enligt 

kontraktsmässigt avtal mellan användaren och den personuppgiftsansvarige eller dess 

underleverantör. Autori Oy fungerar som bearbetare av personuppgifter för Autori-systemets 

del. 
 

Information som är sparad till tjänsten överförs endast till den personuppgiftsansvarige, och 

dess företrädare som bearbetar informationen samt bearbetarens underordnade. Autori Oy 

ansvarar inte för den personuppgiftsansvariges agerande gällande vidare överföring av 

information. 

 

Informationen används beroende på tjänst för arbetsuppföljning och planering, löneutbetalning 

samt för övriga syften gällande organisering och övervakning av arbete. Syftena är samma 

som kontraktsmässigt har avtalats mellan den personuppgiftsansvarige och Autori Oy. 

Information kan med den personuppgiftsansvariges samtycke användas i anonymiserad form 

för att utveckla systemet och dess nödvändiga underhållsåtgärder. 

 

Till systemet registreras personuppgifter gällande användaren som hänför sig till arbetets 

utförande och arbetsförhållande. Informationens omfattning beror på den 

personuppgiftsansvariges beställda servicepaket. Förutom den information som sparas av 

användaren själv och den data som den personuppgiftsansvarige lägger till, så sparas även 

teknisk information samt positionsdata. 

 

Bearbetningen baseras på användarens givna samtycke, men det kan även finnas andra 

grunder till bearbetning beroende på innehållet i avtalsförhållande mellan användaren och den 

personuppgiftsansvarige eller annan ingående part. 

 

Personuppgifter sparas enligt den personuppgiftsansvariges begärda lagringstid. 

 

Användaren har rätt att begära tillgång till sina egna personuppgifter, begära rättelse eller 

makulering av data eller begränsning av dess processande, motsätta sig processande samt 

rätten att överföra data från ett system till ett annat. Den registrerades rättigheter att 

makulera data och begränsa eller motsätta sig bearbetning samt dataöverföring kan begränsas 

till informationsöverlämnande baserat på avtalsförhållande mellan användaren och den 

personuppgiftsansvarige. 

 

Autori Oy samt den personuppgiftsansvarige är förbundna till Europeiska unionens allmänna 

dataskyddsförordning samt finsk lagstiftnings krävda informationssäkerhetsnivå och att i sin 

verksamhet säkerställa lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att minimera 

uppkomna risker vid behandling av personuppgifter. 


