Vi är glada över att du besöker vår webbsajt och över att du är intresserad av vårt företag
och våra produkter. För att du ska känna dig säker och få en bra upplevelse när du besöker
vår webbsajt är skyddet av dina personuppgifter och att de behandlas förtroligt mycket viktigt
för oss.
Med den här enkla dataskyddspolicyn vill vi ge dig en översikt över insamlingen och
bearbetningen av dina uppgifter i enlighet med de gällande dataskyddsföreskrifterna. Den
fullständiga och utförliga informationen om dataskydd hittar du i vår utförliga
dataskyddspolicy.

1. Vilka uppgifter om dig registrerar vi?
1.1. Teknisk information
Vi registrerar domän namn eller din dators IP-adress, förfrågan från klienten (webbläsaren)
till vår webbserver, liksom dess svar och från vilken webbsajt du besöker oss. Dessutom
sparar vi datum och tid för förfrågan, information om webbläsartyp och vilken version ditt
operativsystem har, liksom vilken Internet leverantör du använder.

1.2 Kakor (cookies)
Vi använder kakor på vår webbsajt. Det är små textfiler som t.ex. sparas tillfälligt på din dator
och används av webbläsaren för inloggningen eller för den bekväma användningen av vår
webbsajt.

1.3 Användarprofiler
Vi bearbetar med hjälp av spårningstjänster och kakor, så kallade kakor från tredje part,
under en pseudonym användarprofil. En sådan användarprofil innehåller information om en
besökares förhållningssätt på webbsajter. Det är inte möjligt att återkoppla uppgifterna till dig.
Du kan när som helst invända mot att användarprofiler skapas. Du kan ställa in din
webbläsare så att den inte sparar kakor eller att de raderas när du avslutar en Internet
session.

2. Hur och för vad samlas dina uppgifter in och bearbetas?
Uppgifter som skapas när du besöker vår webbsajt samlar vi in automatiserat. För övrigt
samlar vi bara in uppgifterna utifrån dina angivelser på vår webbsajt (t.ex. i ett
kontaktformulär) eller genom användning av kakor.
Vi behöver dessa uppgifter för att driva och administrera webbsajten, för att upptäcka
missbruk och åtgärda störningar. Dessutom för att förbättra våra erbjudanden på webbsajten
och för att skapa pseudonyma användarprofiler, vilka vi använder för marknadsföring och
marknadsforskning - såvida du inte invänder mot detta.
Delvis använder vi också inom lagliga ramar andra tjänsteleverantörer, vilka understödjer oss
som personuppgiftsbiträde.

3. Vilka rättigheter till dataskydd har du?
Du har rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet
liksom rätt till klagomål till en tillsynsmyndighet.
Du kan vända dig till vårt Service-Center eller till vår personuppgiftsansvarige med ditt
ärende: info@phoenix-mecano.se.
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4. Mer information om annan databehandling
I egenskap av företag behandlar vi inte bara personuppgifter på vår webbsajt, utan även
inom många andra processer. För att kunna ge dig som berörd person så utförlig information
som möjligt om dessa databehandlingsändamål har vi här sammanställt informationen för
följande områden:
•
•
•
•

Dataskyddsinformation om ansökningsuppgifter
Dataskyddsinformation om våra kommunikationsmedel
Dataskyddsinformation om nyhetsbrev
Dataskyddsinformation om hantering av kunduppgifter

Om du behöver ytterligare information som du inte hittar här, vänd dig med förtroende till din
kontaktperson eller till vår personuppgiftsansvarige.

Den här enkla dataskyddspolicyn ska ge dig en översikt över insamlingen och bearbetningen
av dina uppgifter i enlighet med de gällande dataskyddsföreskrifterna. Den fullständiga och
utförliga informationen om dataskydd hittar du i vår utförliga dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicy
1. Personuppgiftsansvariges namn och adress
Personuppgiftsansvarig enligt lagen är:
Phoenix Mecano AB
Pålvägen 8
SE-355 72 Ingelstad
Tel: +46 470 72 49 90
E-post: info@phoenix-mecano.se

1.1 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud når du via:
E-post: info@phoenix-mecano.se

2. Allmänt om databehandling
Den här webbsajten registrerar i samband med varje öppnande av en webbsajt utfört av en
berörd person eller ett automatiserat system en rad allmänna uppgifter och information.
Dessa allmänna uppgifter och information sparas i webbserverns loggfiler. De uppgifter som
kan registreras är de använda webbläsartyperna och versionerna, operativsystemet som
används av det hämtande systemet, webbsajten från vilken ett hämtande system kommer till
vår webbsajt (så kallad referrer), under-webbsajterna som styrs till vår webbsajt via ett
hämtande system, datum och tid för en åtkomst till webbsajten, en Internet-Protokoll-Adress
(IP-adress), det hämtande systemets Internet operatör och övriga liknande uppgifter och
information som fungerar för avvärjande av faror vid angrepp mot våra
informationsteknologiska system.
Aktuell per: 25.05.2018

TGl6ZW56YmV0c nVn

Phoenix Mecano AB

Sida 1 / 14

Vid användningen av dessa allmänna uppgifter och information utförs ingen återkoppling till
den berörda personen. Denna information behövs tvärtom för att leverera innehållet på vår
webbsajt på ett korrekt sätt, för att optimera webbsajtens innehåll liksom för
marknadsföringen av densamma, säkerställa den varaktiga funktionsdugligheten hos våra
informationsteknologiska system och tekniken på vår webbsajt, liksom för att tillhandahålla
nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter i händelse av ett cyberangrepp.
Dessa anonymt insamlade uppgifter och informationen utvärderas därför å ena sidan
statistiskt och dessutom med målet att öka dataskyddet och datasäkerheten inom företaget
för att i slutänden säkerställa en optimal skyddsnivå för de behandlade personuppgifterna.
De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna sparas frånskilt från personuppgifter som en
berörd person har angett.

2.1 Omfattningen av behandlingen av personuppgifter
Vi samlar principiellt bara in och använder våra användares personuppgifter i den mån det är
nödvändigt för tillhandahållandet av en funktionsduglig webbsajt, liksom för våra innehåll och
tjänster. Insamlingen och användningen av personuppgifter från våra användare sker
regelbunden endast efter användarens samtycke. Ett undantag gäller i fall där ett föregående
inhämtande av ett samtycke av faktiska skäl inte är möjligt och behandlingen av uppgifterna
är tillåten genom lagstadgade föreskrifter.

2.2 Rättslig grund för behandling av personuppgifter
I den mån vi för behandlingsprocesser inhämtar ett samtycke från den berörda personen
fungerar Art. 6, 1:a stycket, punkt a i EU-dataskyddsförordningen (GDPR) som rättlig grund
för behandlingen av personuppgifter.
Vid behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för uppfyllande av ett avtal där den
berörda personen är avtalspart gäller Art. 6, 1:a stycket, punkt b i GDPR som rättslig grund.
Detta gäller även för behandlingsprocesser som är nödvändiga för att genomföra
avtalsförberedande åtgärder.
I den mån en behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk
skyldighet som gäller för vårt företag, fungerar Art. 6 1:a stycket, punkt c i GDPR som rättslig
grund.
Är behandlingen nödvändig för att tillgodose av ett för vårt företag, eller för tredje part,
berättigat intresse och den berördes intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande
frihet inte det först nämnda intresset, fungerar Art. 6 1:a stycket, punkt f i GDPR om rättslig
grund för behandlingen.

2.3 Dataradering och lagringstid
Den berörda personens personuppgifter raderas eller spärras så snart ändamålet med deras
sparande bortfaller. En ytterligare lagring kan ske om detta är avsett av den europeiska eller
nationella lagstiftaren i unionsrättliga förordningar, lagar eller andra föreskrifter som gäller för
den personuppgiftsansvarige. Spärrning eller radering av uppgifterna sker också om en av
de nämna normerna föreskriven lagringsperiod löper ut, såvida inte en nödvändighet för
vidare lagring av uppgifterna föreligger för slutande av avtal eller uppfyllande av avtal.

3. Tillhandahållande av webbsajten och skapande av loggfiler
3.1 Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning
Varje gång vår webbsajt besöks registrerar vårt system automatiskt uppgifter och information
från den hämtande datorns datasystem.
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Följande uppgifter samlas in:
•
•
•
•
•
•
•

information om webbläsartyp och den använda versionen
användarens operativsystem
användarens Internet operatör
användarens IP-adress
datum och tid för åtkomsten
webbsajter från vilka användarens system kommer till vår webbsajt
webbsajter som öppnas av användarens system via vår webbsajt

[Loggfilerna innehåller IP-adresser eller andra uppgifter som möjliggör en tilldelning till en
användare. Detta kan exempelvis vara fallet när länken till webbsajten från vilken
användaren kommer till webbsajten, eller länken till webbsajten, till vilken användaren växlar,
innehåller personuppgifter.
Uppgifterna sparas också i vårt systems loggfiler. En lagring av dessa uppgifter tillsammans
med andra personuppgifter från användaren sker inte.]

3.2 Rättslig grund för databehandlingen
Den rättliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifter och loggfilerna är Art. 6 1:a
stycket, punkt f i GDPR.

3.3 Ändamålet med databehandlingen
Den tillfälliga lagringen av IP-adressen som görs av systemet är nödvändig för att möjliggöra
att webbsajten kan visas på användarens dator. För detta ändamål måste användarens IPadress sparas under den tid sessionen pågår.
Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbsajtens funktionsduglighet. Dessutom
använder vi uppgifterna för att optimera webbsajten och för att säkerställa säkerheten hos
våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföring görs inte
i detta sammanhang.
I dessa ändamål finns även vårt berättigade intresse för databehandlingen enligt Art. 6 1:a
stycket, punkt f i GDPR.]

3.4 Lagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålet med
deras insamling. Om uppgifterna samlas in för tillhandahållandet av webbsajten sker detta
när respektive session är avslutad.
Om uppgifterna lagras i loggfiler sker detta senast efter sju dagar. Det är möjligt att en
lagring sker under längre tid. I så fall raderas användarens IP-adress eller förändras så att
det inte längre är möjligt att tilldela den till den hämtande klienten.]

3.5 Möjlighet att invända och radera
Insamlingen av uppgifterna för tillhandahållandet av webbsajten och lagringen av uppgifterna
i loggfiler är absolut nödvändigt för att driva webbsajten. Från användarens sida föreligger
ingen möjlighet att invända mot detta.

4. Användning av kakor
Dessa webbsajter använder kakor. Kakor är textfiler som via en Internet webbläsare sparas
och lagras på ett datorsystem.
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Många webbsajter och servrar använder kakor. Många kakor innehåller ett så kallat CookieID. Ett Cookie-ID är en unik markering av kakan. Det består av en teckenföljd med vilken
webbsajter och servrar kan tilldelas till den konkreta Internet webbläsaren i vilken kakan har
sparats. Det gör det möjligt för de besökta webbsajterna och servrarna att särskilja den
berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra
kakor. En bestämd Internet webbläsare kan kännas igen och identifieras via detta unika
Cookie-ID.
Användningen av kakor gör att den här webbsajten kan ställa användarvänliga tjänster till
användarnas förfogande, vilket inte vore möjligt utan användning av kakor.
Med hjälp av en kaka kan informationen och erbjudandena på vår webbsajt optimeras för att
passa användaren. Kakor gör det möjligt för oss att känna igen de som besöker vår
webbsajt. Ändamålet med detta igenkännande är att underlätta användningen av vår
webbsajt för användarna. Besökaren av en webbsajt som använder kakor måste till exempel
inte ange sina inloggningsuppgifter vid varje besök, eftersom dessa uppgifter övertas och
används av kakan som sparats på användarens datorsystem. Ett annat exempel är en kaka
för en varukorg i en Internet butik. Internet butiken kommer via en kaka ihåg artiklarna som
en kund har lagt i den virtuella varukorgen.
Den berörda personen kan när som helst varaktigt förhindra att kakor sparas av vår webbsajt
genom att göra en motsvarande inställning i den Internet webbläsare som används och
därmed varaktigt invända mot att kakor sparas. Därutöver kan redan sparade kakor när som
helst raderas via en Internet webbläsare eller en annan programvara. Detta kan göras i alla
vanliga Internet webbläsare. Om den berörda personen avaktiverar funktionen att spara
kakor i den använda Internet webbläsaren kan det hända att det inte är möjligt att använda
alla funktioner på vår webbsajt i full omfattning.

4.1 Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning
Vår webbsajt använder kakor. Kakor är textfiler som sparas i Internet webbläsaren resp. av
Internet webbläsaren på användarens datorsystem. Om en användare öppnar en webbsajt
kan en kaka sparas i användarens operativsystem. Denna kaka innehåller en karakteristisk
teckenföljd som möjliggör en entydig identifiering av webbläsaren nästa gång webbsajten
öppnas.

Vi använder kakor för att gestalta vår webbsajt på ett användarvänligt sätt. Vissa element på
vår webbsajt kräver att den öppnande webbläsaren även kan identifieras efter en sidväxling.
I kakorna sparas och översänds därmed följande uppgifter:
•
•
•

språkinställningar
artiklar i en varukorg
inloggningsinformation

På vår webbsajt använder vi dessutom kakor som möjliggör en analys av användarens
surfbeteende.
På så sätt kan följande uppgifter översändas:
•
•
•

angivna sökbegrepp
hur ofta vissa sidor öppnas
vilka funktioner på webbsajten som används
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De uppgifter om användaren som samlas in på det här sättet förses genom tekniska åtgärder
med en pseudonym. På så sätt ar det inte längre möjligt att koppla samman dessa uppgifter
med den aktuella användaren. Uppgifterna sparas inte tillsammans med andra
personrelaterade uppgifter om användaren.
När vår webbsajt öppnas informerar en banner användaren om att kakor används för analys
ändamål och hänvisas till den här dataskyddspolicyn. I detta sammanhang görs även en
hänvisning till hur användaren kan förhindra att kakor sparas genom att göra motsvarande
inställningar i webbläsaren.

4.2 Rättslig grund för databehandlingen
Den rättliga grunden för behandling uppgifter med hjälp av kakor Art. 6 1:a stycket, punkt f i
GDPR.

4.3 Ändamålet med databehandlingen
Ändamålet med att använda tekniskt nödvändiga kakor är att förenkla användningen av
webbsajter för användarna. Vissa funktioner på vår webbsajt kan inte erbjudas utan att kakor
används. För dessa funktioner är det nödvändigt att webbläsaren känns igen, även efter en
sidväxling.
Vi behöver använda kakor för följande funktioner:
•
•
•

varukorg
utförande av språkinställningar
komma ihåg sökbegrepp

De användaruppgifter som samlas in med hjälp av tekniskt nödvändiga kakor används inte
för att skapa användarprofiler.
Användningen av analys-kakor görs med syftet att förbättra kvaliteten på vår webbsajt och
dess innehåll. Med hjälp av analys-kakorna får vi veta hur webbsajten används och kan på
så sätt ständigt optimera vårt utbud.
I dessa ändamål finns även vårt berättigade intresse för behandlingen av personuppgifter
enligt Art. 6 1:a stycket, punkt f i GDPR.

4.4 Lagringsperiod, möjlighet att invända och radera
Kakor sparas på användarens dator och sänds därifrån till oss. Därmed har du som
användare även full kontroll över användningen av kakor. Genom en ändring av
inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av kakor.
Redan sparade kakor kan raderas när som helst. Det kan även göras automatiserat. Om
kakor för vår webbsajt avaktiveras är det eventuellt inte längre möjligt att använda alla
funktioner på vår webbsajt i deras kompletta omfattning.

5. Nyhetsbrev
5.1 Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning
Försändelsen av nyhetsbrev görs på grund av att användaren har registrerat sig på
webbsajten.
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På vår webbsajt finns möjligheten att registrera sig för ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Vid
registreringen till nyhetsbrevet sänds uppgifterna från registreringsformuläret till oss.
I minimalfallet omfattar registreringen användarens e-post adress, men för personalisering
kan även ytterligare, frivilliga uppgifter lämnas:
•
•
•

tilltalsord
efternamn
förnamn

Dessutom samlas följande uppgifter in vid registreringen:
•
•

den hämtande datorns IP-adress
datum och tid för registreringen

För behandlingen av uppgifterna inhämtas ditt samtycke i samband med registreringen och
en hänvisning görs till den här dataskyddspolicyn.
I samband med databehandlingen för försändelsen av nyhetsbrev sker ingen utlämning av
uppgifterna till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för försändelsen av
nyhetsbrevet.

5.2 Rättslig grund för databehandlingen
Försändelsen av nyhetsbrev görs på grund av att användaren har registrerat sig på
webbsajten.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna efter användarens registrering för
nyhetsbrevet är, om ett samtycke föreligger, Art. 6, 1:a stycket, punkt a GDPR.

5.3 Ändamålet med databehandlingen
Insamlingen av användarens e-post adress görs för att skicka nyhetsbrevet.
Insamling av andra personuppgifter inom ramen för registreringen används för att förhindra
ett missbruk av de använda tjänsterna eller av den använda e-post adressen.

5.4 Lagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålet med
deras insamling. Användarens e-post adress sparas därmed så länge som abonnemangen
av nyhetsbrevet är aktivt.
De övriga personuppgifterna som samlas in inom ramen för registreringen raderas som regel
efter en frist på sju dagar.

5.5 Möjlighet att invända och radera
Abonnemanget av nyhetsbrevet kan den berörda användaren säga upp när som helst. För
detta ändamål finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.
Detta möjliggör också ett återkallande av samtycket till lagringen av personuppgifterna som
angetts vid registreringen.
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6. Kontaktformulär och kontakt via e-post
6.1 Beskrivning av databehandlingen och dess omfattning
På vår webbsajt finns ett kontaktformulär som kan användas för kontakt på elektronisk väg.
Om en användare använder sig av den här möjligheten översänds de uppgifter som anges i
formuläret till oss och sparas. Dessa uppgifter är:
•
•
•
•

efternamn
e-post adress
telefonnummer
ärende

Vid tidpunkten när meddelandet skickas sparas dessutom följande uppgifter:
•
•

användarens IP-adress
datum och tid för registreringen

För behandlingen av uppgifterna inom ramen för sändningen inhämtas ditt samtycke och en
hänvisning görs till den här dataskyddspolicyn,
Alternativt är det möjligt att ta kontakt via den tillhandahållna e-post adressen. I detta fall
sparas de personuppgifter om användaren som skickas med e-mejlet.
I detta sammanhang sker ingen utlämning av uppgifterna till tredje part. Uppgifterna används
uteslutande för behandlingen av konversationen.

6.2 Rättslig grund för databehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna om användaren samtycker är Art. 6,
1:a stycket, punkt a GDPR.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna som översänds i samband med ett emejl är Art. 6, 1:a stycket, punkt a GDPR. Om kontakten via e-post avser ett slutande av ett
avtal gäller som ytterligare rättslig grund för behandlingen Art. 6, 1:a stycket, punkt b i
GDPR.

6.3 Ändamålet med databehandlingen
Behandlingen av personuppgifter från inmatningssidan använder vie endast för att behandla
kontaktförfrågan. Vid en kontaktförfrågan via e-post föreligger även det berättigade intresset
av behandling av uppgifterna.
Övriga personuppgifter som behandlas vid sändningsproceduren används för att förhindra ett
missbruk av kontaktformuläret och säkerställa våra informationstekniska systems säkerhet.

6.4 Lagringsperiod
Uppgifterna raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå ändamålet med
deras insamling. För personuppgifterna från kontaktformuläret och för de uppgifter som
sänds via e-post sker detta när den respektive konversationen med användarens är
avslutad. Konversationen är avslutad när omständigheterna gör att man kan anta att det
respektive sakförhållandet har klarats upp.
De övriga personuppgifterna som samlas in inom ramen för vid sändningsproceduren
raderas senast efter en frist på sju dagar.
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6.5 Möjlighet att invända och radera
Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifterna.
Om användaren tar kontakt med oss via e-post kan användaren när som helst via e-post
invända mot att personuppgifterna sparas. I ett sådant fall kan konversationen inte fortsättas.
I så fall raderas alla personuppgifter som sparats i samband med kontaktförfrågan.

7. Den berörda personens rättigheter
Om dina personuppgifter behandlas, är du ”den registrerade” i enlighet med GDPR du har
följande rättigheter gentemot oss som personuppgiftsansvarig. Du kan ta tillvara dina
rättigheter genom att kontakta vårt dataskyddsombud eller medarbetarna på Service-Center
och ange ditt ärende.

7.1 Rätt till information
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att från den som är
personuppgiftsansvarig när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter
som sparats om honom/henne, samt att få en kopia på dessa uppgifter.
Du kan begära att få en bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om personuppgifter
som avser dig behandlas av oss.

7.2 Rätt till rättelse
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att begära att
felaktiga personuppgifter som berör den registrerade omedelbart rättas. Därutöver har den
registrerade rätten att, under hänsynstagande till ändamålet med behandlingen, begära att
ofullständiga personuppgifter kompletteras - även med en kompletterande förklaring.

7.3 Rätt till begränsning av behandling
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att av den som är
personuppgiftsansvarig begära begränsning av behandlingen, när en av lagstiftaren i Art. 18
1:a stycket, GDPR avsedd förutsättning föreligger.

7.4 Rätt till radering
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att av den som är
personuppgiftsansvarig begära, att de personuppgifter som berör den registrerade
omedelbart raderas, i den mån en av de i Art. 17 1:a stycket, GDPR nämnda skälen
föreligger.

7.5 Rätt till dataportabilitet
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att få de
personuppgifter som berör den registrerade, vilka den registrerade har ställt till en
personuppgiftsansvarigs förfogande, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format. Den
registrerade har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige till vilken uppgifterna har
översänds förhindrar detta, i den mån behandlingen grundar sig på samtycke enligt Art. 6,
1:a stycket, punkt a GDPR eller Art. 9, 2:a stycket, punkt a GDPR eller på ett avtal enligt Art.
6, 1:a stycket, punkt b i GDPR, och behandlingen sker med hjälp av automatiserade
förfaranden.
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7.6 Rätt att göra invändningar
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att av skäl som
uppstår ur den registrerades särskilda situation när som helst invänds mot behandlingen av
personuppgifter som berör den registrerade, vilken sker enligt Art. 6, 1:a stycket, punkt e
eller f GDPR. Detta gäller även för profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser.
Företaget behandlar i händelse av en invändning inte längre uppgifterna, såvida vi inte kan
påvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen, vilka väger tyngre än den registrerades
intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen avser tillvaratagande, utövande eller
försvar av rättsanspråk.
Om företaget behandlar personuppgifter för att bedriva direktreklam har den registrerade
rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter avsedda för den typen
av reklam. Detta gäller även för profilering, i den mån den sker i samband med direktreklam.
Om den registrerade invänder mot behandlingen avsedd för direktreklam behandlas
personuppgifterna inte längre för dessa ändamål.

7.7 Rätt till återkallande av dataskyddsrättsligt samtycke
Varje registrerad som berörs av behandling av personuppgifter har rätt att är som helst
återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter.
Du har rätt att när som helst återkalla dit dataskyddsrättliga samtycke. Rättsenligheten för
den genom godkännandet fram till återkallandet utförda bearbetningen påverkas inte av det
utförda återkallandet.

7.8 Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar en annan förvaltningsrättslig åtgärd eller en domstols åtgärd har du rätt
att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i det medlemsland där du vistas, har
din arbetsplats eller där den misstänkta överträdelsen har skett, om du anser att
behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR.

8. Dataskyddsbestämmelser för användning och nyttjande av Google
Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen har på den här webbsajten
integrerat komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics
är en webbanalystjänst. Webbanalys innebär registrering, insamling och utvärdering av
uppgifter om webbsajtbesökares beteende. En webbanalystjänst registrerar bland annat
uppgifter om från vilken webbsajt en registrerad kommer till en webbsajt (så kallad referrer),
vilka undersidor webbsajten öppnar eller hur ofta och för vilken tidperiod en undersida
betraktas. En webbanalys används övervägande för optimering av en webbsajt och för
analys av kostnader/fördelar med Internet reklam.
Företaget som driver Google-Analytics komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen använder för webbanalysen via
Google Analytics ändelsen ”_gat._anonymizeIp”. Med hjälp av denna ändelse kortar Google
av IP-adressen till den registrerades Internet anslutning och anonymiserar den, om
åtkomsten till vår webbsajt sker från en medlemsstat i den Europeiska Unionen eller från ett
annat EES-land.
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Syftet med Google-Analytics komponenten är att analysera besökarströmmarna på vår
webbsajt. Google använder de utvunna uppgifterna och informationen bland annat för att
utvärdera användningen av vår webbsajt, sammanställa online-reports som visar aktiviteter
på våra webbsajter och för att leverera ytterligare tjänster som hänger samman med
användningen av vår webbsajt.
Google Analytics sätter en kaka på den registrerades informationsteknologiska system. Vad
en kaka är, har redan beskrivits ovan. Genom att kakan sätts blir det möjligt för Google att
göra en analys av användningen av våd webbsajt. Genom att en av de enskilda sidorna på
vår webbsajt öppnas, vilken drivs av den personuppgiftsansvarige som ansvarar för
behandlingen, och på vilken en Google-Analytics komponent har integrerats, förmås Internet
webbläsaren på den registrerades informationsteknologiska system automatiskt av den
respektive Google-Analytics komponenten att till Google översända uppgifter med syftet att
skapa online analyser. Inom ramen för detta tekniska förfarande får Google kännedom om
personuppgifter, som den registrerades IP-adress, vilken Google bland annat använder för
att förstå besökarnas härkomst och klicken och möjliggöra provisionsavräkningar.
Med hjälp av kakorna sparas personuppgifter, exempelvis åtkomsttiden, orten från vilken
åtkomsten skedde och hur ofta den registrerade besöker vår webbsajt. Vid varje besök på
våra webbsajter överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen till den av den
registrerade använda Internet anslutningen, till Google i USA. Dessa personuppgifter sparas
av Google i USA. Google lämnar dessa via det tekniska förfarandet insamlade
personuppgifterna i vissa fall vidare till tredje part.
Den berörda personen kan, på det sätt som redan beskrivits ovan, när som helst varaktigt
förhindra att kakor sparas av vår webbsajt genom att göra en motsvarande inställning i den
Internet webbläsare som används och därmed varaktigt invända mot att kakor sparas. En
sådan inställning av den använda Internet webbläsare skulle även förhindra att Google sätter
en kaka på den registrerades informationsteknologiska system. Dessutom kan kakor som
redan har satts av Google Analytics som helst raderas via en Internet webbläsare eller en
annan programvara.
Därutöver har den registrerade möjligheten att invända mot en insamling av de av Google
Analytics skapade, för en användning av denna webbsajt relaterade uppgifter, liksom
behandlingen av dessa uppgifter av Google och förhindra en sådan behandling. För att göra
detta måste den registrerade ladda ner och installera en Add-On för webbläsaren via länken
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denna Add-On för webbläsaren meddelar Google
Analytics via JavaScript att inga uppgifter och information om besök på webbsajter får
översändas till Google Analytics. Installationen av Add-On för webbläsaren bedöms av
Google som en invändning. Om den registrerades informationsteknologiska system vid ett
senare tillfälle raderas, formateras eller om det installeras på nytt, måste den registrerade
utföra en ny installation av Add-On för webbläsaren för att avaktivera Google Analytics. Om
Add-On för webbläsaren avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller av en annan
person som omfattas av samma maktområde, finns möjligheten att ominstallera eller på nytt
aktivera Add-On för webbläsaren.
Mer information och Googles gällande dataskyddspolicy kan hämtas på
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics beskrivs mer detaljerat via
denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
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9. Dataskyddsbestämmelser för användning och nyttjande av Sistrix
Toolobox
Vi använder även webbanalysverktygen från Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37,
53111 Bonn. Detta är ett analysverktyg för att förbättra möjligheten att hitta vår webbsajt i
sökmotorer. När detta plugin skapades, var man mycket noga med att alla uppgifter överförs
kodat (https). Detta plugin skickar sökförfrågningar till sistrix.de och skickar med varje
sökförfrågning till sistrix.de med en affiliate-kod för att hjälpa de som utvecklar vår webbsajt.
Dessa utvecklare har dock i den mån man vet inte på något sätt insyn i de utförda
förfrågningarna. Mer information om insamling och användning av uppgifter av Pinterest
hittar du på http://www.sistrix.de/sistrix/datenschutz/.

10. Dataskyddsbestämmelser för användning och nyttjande av YouTube
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen har på den här webbsajten
integrerat komponenter från YouTube. YouTube är en videoportal på Internet som gör det
möjligt för video-utgivare att utan kostnad ladda upp videoclips och att andra användare även
de utan kostnad kan se, bedöma och kommentera dessa videoclips. YouTube tillåter att alla
typer av videor publiceras vilket gör att både kompletta filmer och teveprogram, men även
musikvideor, trailer och videor som användare själva har spelat in kan ses via
Internetportalen.
Företaget som driver YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043-1351, USA.
Genom att en av de enskilda sidorna på vår webbsajt öppnas, vilken drivs av den
personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen, och på vilken en YouTubekomponent (YouTube video) har integrerats, förmås Internet webbläsaren på den
registrerades informationsteknologiska system automatiskt av den respektive YouTube
komponenten att ladda ner en visning av den respektive YouTube-komponenten från
YouTube. Mer information om YouTube hittar du på https://www.youtube.com/yt/about/de/.
Inom ramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google kännedom om vilken
konkret undersida på vår webbsajt den registrerade besöker.
Om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube märker YouTube när en undersida
öppnas, vilken innehåller en YouTube video, vilken konkret undersida på vår webbsajt som
den registrerade besöker. Denna information samlas in av YouTube och Google och förs
samman med den registrerades respektive YouTube konto.
YouTube och Google får via YouTube komponenten alltid information om att den
registrerade har besökt vår webbsajt, om den registrerade vid tidpunkten för när vår webbsajt
öppnas samtidigt är inloggad på YouTube. Detta sker oberoende av om den registrerade
kickar på en YouTube video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information
översänds till YouTube och Google kan den registrerade förhindra detta genom att logga ut
från sitt YouTube konto innan vår webbsajt öppnas.
Den av YouTube offentliggjorda dataskyddspolicyn som kan hämtas via
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ger information om insamling, behandling och
användning av personuppgifter utfört av YouTube och Google.
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11. Dataskyddsbestämmelser för användning och nyttjande av GoogleAdWords
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen har på den här webbsajten
integrerat komponenter från Google-AdWords. Google AdWords är en tjänst för Internet
reklam som tillåter annonsörer att annonsera i sökmotorresultat på Google och även i
Googles reklamnätverk. Google AdWords gör det för en annonsör möjligt att på förhand
bestämma särskilda sökord med vilka en annons bara visas i Googles sökmotorresultat om
användaren med sökmotorn öppnar ett sökresultat som är relevant för sökordet. I Googles
reklamnätverk fördelas annonserna med hjälp av en automatisk algoritm som beaktar de
tidigare fastställda sökorden över temarelevanta webbsajter.
Företaget som driver Google AdWords komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Syftet med Google AdWords är att göra reklam för vår webbsajt genom att visa
intresserelevant reklam på tredje partsföretags webbsajter och i sökmotorn Googles
sökmotorresultat och genom att visa reklam från tredje part på vår webbsajt.
Om en person kommer till vår webbsajt via en Google annons, sparar Google en så kallad
conversion-kaka på den registrerades informationsteknologiska system. Vad en kaka är, har
redan beskrivits ovan. Conversion-kaka förlorar si giltighet efter trettio dagar och används
inte för att identifiera den registrerade. Via conversion-kakan kan man, i den mån kakan inte
har förlorat sin giltighet, se om bestämda undersidor, exempelvis varukorgen i en online
butik, har öppnats på vår webbsajt. Med hjälp av conversion-kakan kan både vi och Google
se om en registrerade som har kommit till vår webbsajt via en AdWords-annons, har
genererat omsättning, alltså har utfört ett köp eller om detta har avbrutits,
De uppgifter och den information som samlas in med conversion-kakan använder Google för
att skapa besöksstatistik för vår webbsajt. Denna besöksstatistik använder vi i vår tur för att
bestämma det totala antalet användares om har förmedlats till oss via AdWords-annonser,
alltså för att ta reda på framgången eller misslyckande med den respektive AdWordsannonsen och för att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller
andra reklamkunder som använder Google-AdWords får information från Google, med hjälp
av vilka den registrerade kan identifieras.
Med hjälp av Conversion-kakorna sparas personuppgifter, exempelvis webbsajter som den
registrerade har besökt. Vid varje besök på våra webbsajter överförs dessa personuppgifter,
inklusive IP-adressen till den av den registrerade använda Internet anslutningen, till Google i
USA. Dessa personuppgifter sparas av Google i USA. Google lämnar dessa via det tekniska
förfarandet insamlade personuppgifterna i vissa fall vidare till tredje part.
Den berörda personen kan, på det sätt som redan beskrivits ovan, när som helst varaktigt
förhindra att kakor sparas av vår webbsajt genom att göra en motsvarande inställning i den
Internet webbläsare som används och därmed varaktigt invända mot att kakor sparas. En
sådan inställning av den använda Internet webbläsare skulle även förhindra att Google sätter
en Conversion-kaka på den registrerades informationsteknologiska system. Dessutom kan
en kakan som redan har satts av Google AdWords som helst raderas via en Internet
webbläsare eller en annan programvara.
Därutöver har den registrerade möjligheten att invända mot intresserelaterad reklam från
Google. För att göra det måste den registrerade från den Internet webbläsare som används
öppna www.google.de/settings/ads och där göra de önskade inställningarna.
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Mer information och Googles gällande dataskyddspolicy kan hämtas på
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Dataskyddspolicy för online-ansökan
12.1 Ansökningsinformation
Inom ramen för ett ansökningsförfarande samlar vi in olika typer av uppgifter. Hit räknas i
synnerhet dina personliga kontaktuppgifter liksom information om din utbildning,
arbetserfarenhet och kunskaper. Därutöver har du möjlighet att till oss överlämna elektronisk
sparade dokument som CV, betyg eller följebrev.
Vi behöver ingen information från dig som inte får användas enligt den allmänna lagen om
lika behandling (ras, etnisk härkomst, kön, religion eller världsåskådning,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning). Vi ber dig även att inte överlämna
information om sjukdomar, graviditet, etnisk härkomst, politisk åskådning, filosofisk eller
religiös övertygelse, medlemskap i en fackförening, fysisk eller mental hälsa eller sexliv.
Detsamma gäller för innehåll som är lämpliga för att skada tredje parts rättigheter (t.ex.
upphovsrätt, tryckfrihet eller tredje parts allmänna rättigheter).

12.2 Insamling, behandling, användande och utlämnande av dina uppgifter
Inom ramen för ansökningsförfarande samlas personuppgifter in, sparas behandlas och
används endast i den omfattning det är nödvändigt för att behandla din ansökan.
Om din ansökan är framgångsrik kan den angivna uppgifterna användas för
förvaltningstekniska uppgifter inom ramen för anställningen.
Endast de nödvändiga kontaktpersonerna får kännedom om och behandlar din onlineansökan. Alla medarbetare som arbetar med databehandling är skyldiga att behandla dina
uppgifter förtroligt. Tredje part får ingen kännedom om dina uppgifter. Behandlingen av dina
uppgifter sker uteslutande i Tyskland.

12.3 Lagringsperiod
Om vi inte kan erbjuda dig en anställning sparas de av dig översända uppgifterna upp till sex
månader för att vi ska kunna besvara frågor i samband med din ansökan och ditt avslag.
Om ditt ansökningsunderlag principiellt är intressant och det bara för närvarande inte finns
ett ledigt jobb, samtycker du härmed till att vi sparar dina uppgifter upp till 24 månader för att
kunna beakta och kontakta dig vid framtida lediga jobb.
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