
   

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR 
PALKKAUS.FI  
Uppdaterad: 30.9.2021 

 

Palkkaus.fi:s personuppgiftsregister (”Registret”), vars registeransvariga är 
Löneräkning Finland Ab (FO-nummer 2554393-3), vars adress är Kyrkogatan 1, 
00170 Helsingfors. Kontakt: aspa (at) palkkaus.fi 

Med ”Tjänsten” avses den Tjänstehelhet som bildas av Löneräkning Finland Ab:s 
Tjänst Palkkaus.fi, webbplatsen https://www.palkkaus.fi och relaterade webbplatser 
(”Webbplatsen”) samt kommunikation exempelvis via e-post eller telefon. 

Med ”Användare” avses en arbetsgivare, arbetsgivarens representant eller en 
arbetstagare som använder Tjänsten. 

1 Uppgifter och informationskällor 
Här förklarar vi vilka uppgifter som samlas in i registret och från vilka källor. 

1.1 Kundregisteruppgifter 

Vi samlar in uppgifter om Användaren eller Användarens kontaktperson för att 
hantera kundrelationer, utveckla verksamheten, säkerställa en bättre kundupplevelse 
i alla kanaler och hantera marknadskommunikation. Med kundens samtycke, i den 
mån samtycke krävs, används registret även för att skicka nyhetsbrev, 
evenemangsinbjudningar och meddelanden. Behandlingen grundar sig på Palkkaus.fi:s 
berättigade intresse och de Användarvillkor som godkänts av de Användare som 
aktiverat Tjänsten. 

I kundregistret kan vi samla in följande uppgifter: 

• Namn, användarnamn, e-postadress eller annan kontaktuppgift för en 
elektronisk kanal, IP-adress, postadress och telefonnummer 

Uppgifter samlas även in i kundregistret via kontaktformulären på Tjänstens 
webbplats. 

1.2 Kundtjänstsituationer 

Palkkaus.fi:s kundtjänst kan ta emot personuppgifter om privatpersoner som inte 
nödvändigtvis är relaterade till de löneutbetalningar som hanteras av Användarna via 
Tjänsten. Insamlingen av data grundar sig på efterlevnad av lagliga skyldigheter. 

I kundtjänstsituationer kan vi samla in följande uppgifter: 



   

• Personnummer, arbetsuppgift, skattekortets uppgifter, kontonummer och 
användarspecifika tjänsteinställningar 

• Utbetalda och/eller mottagna löner 
• Information om lagstadgade försäkringar som köpts eller på annat sätt anmälts 

via Tjänsten 
• Användarens IP-nummer och webbläsarinformation 
• Användarens faktiska förmånstagare och eventuell aktieägarinformation som 

lagras av Användaren på Tjänsten. 

Situationen som nämns i detta avsnitt kan exempelvis uppstå när kundtjänsten 
kontaktas (exempelvis via e-post eller brev) och åtföljs av personlig information från 
arbetsgivare eller anställda som inte är Användare av Tjänsten eller Anställda eller 
arbetsgivare eller ansvariga eller kontaktpersoner.  

I situationer såsom den ovanstående måste Palkkaus.fi samla in personuppgifter, då 
en lagenlig utredning och organisation av kundservice kräver lagring och granskning 
av uppgifterna. Det är inte heller alltid möjligt att uppenbart upptäcka att en 
personuppgift inte hör till Tjänsten. 

1.3 Utredning av betalningstransaktioner 

Vid tillhandahållandet av Tjänsten kan Palkkaus.fi få kännedom om 
betalningstransaktioner som Användarna inte är parter i.  

Palkkaus.fi samlar in information om dessa transaktioner, då Tjänsten har en laglig 
skyldighet att känna till de faktiska mottagarna av medlen på kontot. 

Det kan exempelvis hända att det klientmedelskonto som används i Tjänsten som 
hanteras av Palkkaus.fi mottar en kontering som inte gjorts eller befullmäktigats av 
Användarna. För att utreda en sådan betalningstransaktion kan Tjänsten även behöva 
samlas in och lagra personuppgifter för privatpersoner som inte är Användare av 
Tjänsten. 

1.4 Anslutna tjänster 

Palkkaus.fi samlar inte in Personuppgifter om privatpersoner från tjänster som är 
anslutna till Tjänsten. 

1.5 Automatiskt insamlade uppgifter 

Palkkaus.fi använder spårningsteknik, det vill säga kakor, för att samla in information 
om bland annat webbläsare, operativsystem, webbtrafik, navigering på Webbplatsen 
och liknande aktivitet på Webbplatsen.  

Ifall Användaren har tillåtit användningen av kakor kan informationen som samlas in 
med hjälp av kakor även användas för att rikta reklam inom webbkommunikation. Om 
kakor inte tillåts samlar vi inte in någon information. 



   

Användaren kan själv välja hur kakor används i webbläsaren. Användaren kan 
exempelvis ställa in sin webbläsare att varna när hen besöker webbplatser som 
använder kakor eller helt blockera kakor. Om användaren fullständigt blockerar 
användningen av kakor kan det dock hända att hen inte kan använda alla funktioner 
på webbplatsen. Användaren bör observera att kakor måste ställas in separat i varje 
webbläsare och på varje maskin eller enhet. 

2 Användning av insamlad information 
Palkkaus.fi använder Registrets personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten och för 
att arrangera kundtjänst. Upprätthållandet av Tjänsten och behandlingen av 
Personuppgifter följer gällande lagstiftning och uppgifterna behandlas i enlighet med 
Dataskyddslagarna.  

Kriterierna för databehandling finns listade i dataspecifikationen i stycke 1. 

Om användaren har tillåtit användning av kakor på Webbplatsen kan informationen 
som erhålls från kakor användas för riktad annonsering. 

Användaren har rätt att förbjuda sändning av annan kommunikation än den som rör 
driften av Tjänsten, myndighetskrav, lagstiftning om utbetalning av löner, 
kvalitetssäkring och utveckling av Tjänsten. 

3 Utlämning av uppgifter  
Personuppgifter överlåts endast i syfte att fullgöra lagstadgade skyldigheter för 
löneutbetalning, exempelvis till Skatteförvaltningen, arbetspensionsförsäkringsbolag, 
olycksfallsförsäkringsbolag och Sysselsättningsfonden.  

Uppgifterna kan utlämnas till de koncernbolag som krävs för att tillhandahålla 
Palkkaus.fi:s Tjänst. 

Personuppgifter får utlämnas utanför EU/EES-området endast ifall nödvändiga 
skyddsåtgärder tillämpas, såsom: 

• när EU-kommissionen har konstaterat att landet har en tillräckligt bra 
skyddsnivå för personuppgifter. 

• Skyddsåtgärderna säkerställs genom att använda Europeiska kommissionens 
modellklausuler för avtal om överföring av personuppgifter.  

4 Underleverantörer som behandlare  
Ur dataskyddssynpunkt är en underleverantör en part som producerar en tjänst som 
antingen delvis eller helt tillhandahålls av Palkkaus.fi i eget namn. I detta fall kan 
Personuppgifterna överföras till en underleverantör för behandling, varvid det är 



   

fråga om uppgifter som överförs mellan produkterna eller tjänsterna relaterade till 
användningen av antingen Palkkaus.fi eller partnerns produkt eller tjänst.  

I fråga om underleverantörer som behandlar personuppgifter som används vid 
tillhandahållandet av Tjänsten strävar Palkkaus.fi efter att säkerställa att de 
avtalsklausuler som används av underleverantörerna alltid grundar sig på den senaste 
versionen av rättspraxis i enlighet med GDPR. 

Uppgifter som utlämnas till underleverantörer skyddas på lämpligt sätt och behandlas 
i enlighet med dataskyddslagen. 

5 Kontroll, korrigering och borttagning av 
uppgifter 

Du kan kontrollera och korrigera dina Personuppgifter genom att logga in på Tjänsten 
eller kontakta kundtjänst (sista punkten). 

Kontakta kundtjänst om problemet kvarstår. 

6 Rätt till överföring av uppgifter 
Användaren har rätt att överföra de personuppgifter om sig själv som hen utlämnat 
till Palkkaus.fi från en personuppgiftsansvarig till en annan, förutsatt att uppgifterna 
har levererats till Palkkaus.fi av Användaren själv, och att Palkkaus.fi behandlar 
personuppgifterna i enlighet med det personuppgiftsavtal som ingåtts i samband med 
ibruktagning av tjänsten. Uppgifterna levereras som en maskinspråkig fil till 
Användaren inom rimlig tid via en säker kanal. 

7 Lagring av uppgifter 
Palkkaus.fi behandlar de registrerade personernas personuppgifter under 
kundförhållandets giltighetstid. 

Uppgifter som samlas in av Palkkaus.fi och som inte bevisligen tillhandahållits av 
Användaren i Tjänsten (såsom i punkt 1.2 och 1.3) tas alltid bort så snabbt som 
möjligt, om inte annat krävs enligt gällande lagstiftning. 

Uppgifter om kundkontroll bevaras och raderas dock alltid i enlighet med lagen om 
förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). 

8 Säkerhetsåtgärder 



   

Personuppgifter lagras endast på säkra servrar. Tillgång till Användarens uppgifter 
begränsas av behörigheter och endast till personer som behöver uppgifterna i fråga 
för att utföra sina arbetsuppgifter. Personer som behandlar Personuppgifter är 
bundna av tystnadsplikt. 

Datasäkra processer och rutiner är avsedda att förhindra förlust, missbruk, förstörelse 
och avslöjande av uppgifterna till icke-auktoriserade parter. Palkkaus.fi upprätthåller 
följande tekniska säkerhetsåtgärder: 

• Användaren ansluter till Tjänsten via lagenlig stark elektronisk identifiering. 
• Användarnas lösenord lagras inte i klartext och loggas inte. 
• Tjänsten ställer inte in ett lösenord för användaren. På Användarens begäran 

ställs ett slumpmässigt starkt lösenord in, som Användaren måste ändra till ett 
nytt nästa gång hen loggar in. 

• Vi samlar in logguppgifter samlas om inloggningar till Tjänsten. 
• Underleverantörer är också skyldiga att adekvat skydda de personuppgifter 

som de behandlar.  
• Manuellt material förvaras i låsta utrymmen. 

Palkkaus.fi testar, undersöker och utvärderar regelbundet effektiviteten av tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säker databehandling. 

Mer information om Tjänstens tekniska implementering och säkerhet finns på vår 
dataskyddssida på vår webbsidan. 

9 Ta kontakt om dataskydd 
Frågor om Palkkaus.fi:s dataskydd kan ställas till vår kundtjänst via Palkkaus.fi eller 
genom att skicka e-post till aspa (at) palkkaus.fi.  

 

 


