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Phoenix Contacts dataskyddspolicy 

 

Vi är glada över att du visar intresse för vårt företag och våra produkter eller tjänster. Vi vill att du 
ska kunna känna dig trygg i fråga om hur vi hanterar dina personliga data.  

Att skydda din privata sfär är av avgörande betydelse, i synnerhet i fråga om framtiden för 
internetbaserade affärsmodeller och utveckling av en internetbaserad ekonomi. Med denna 
dataskyddsförklaring vill vi understryka hur viktigt det är för oss att skydda din integritet. 

Våra egna medarbetare och de tjänsteleverantörer som vi använder är skyldiga att tillämpa 
tystnadsplikt och att följa de bestämmelser som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning 
(GDPR) och i övriga relevanta datasskyddsbestämmelser. 

Vi tar mycket allvarligt på vår uppgift att skydda dina personuppgifter och följer strikt de regler 
som dataskyddslagarna definierar. 

Förklaring: "Personuppgifter" är information som avser en identifierad eller identifierbar 
fysisk person (aktuell person), t.ex. namn, adress, kontaktinformation, användar-ID, IP-
adress, foto och videoinspelningar, platsdata etc. 

Nedanstående beskrivning ger en översikt över hur vi sörjer för detta skydd. 

 

Användning och spridning av personuppgifter 

Personuppgifter som du delger oss via vår webbplats eller på annat sätt, samlas endast in, 
behandlas och sparas för att vi ska kunna kommunicera med dig och endast i det syfte som du 
delger oss dessa data. Dessutom kan vi även använda dessa data för att uppdatera vår databas 
och, om det är tillåtet enligt lag, ge dig erbjudanden och informera dig om nya produkter eller 
tjänster som du skulle kunna vara intresserad av. Du kan när som helst återkalla ditt 
medgivande, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till order@phoenixcontact.se, då ser 
vi över möjligheten att plocka bort data om dig. 

Vid behov kommer vi även att vidarebefordra informationen till företag, leverantörer och andra 
tredje parter som samarbetar med Phoenix Contact AB. Detta kan vara nödvändigt för att 
leverera en tjänst eller transaktion som du har begärt, t.ex. beställningar, anmälan till 
evenemang eller seminarier, för kundtjänstärenden eller för att informera dig om produkter och 
tjänster. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla 
våra produkter och tjänster. En eventuell tredje part får endast använda dessa personuppgifter 
för att tillhandahålla den begärda tjänsten eller för att utföra den transaktion som ska ske inom 
ramen för vår order. Vi ålägger i så fall leverantörerna skriftligt att följa dataskyddslagarna, 
normalt genom ett kontrakt som reglerar datahantering enligt artikel 28 GDPR. 

mailto:order@phoenixcontact.se
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Vi kommer aldrig att i marknadsföringssyfte vidarebefordra, yppa eller på annat sätt förmedla 
dina personuppgifter till tredje part. 

 

Databearbetning på våra webbplatser 

Av säkerhetsskäl och tekniska skäl bearbetar Phoenix Contact automatiskt information som din 
webbläsare skickar till våra system. Denna information utgörs huvudsakligen av: 

• typ av webbläsare/version av webbläsare 
• operativsystem som används 
• webbadress (URL) som har begärts i våra system 
• refererande URL (webbplats som har refererat till vår webbplats) 
• värdnamn och fullständig IP-adress till den dator som skickar begäran 
• datum och klockslag då begäran skickades 
• hämtad datavolym och filtyper. 

 
Vi kommer inte att samköra dessa data med andra datakällor, inte ens för statistisk analys. 

Några kommentarer om IP-adresser: 
IP-adresser behövs för att våra servrar ska kunna skicka webbsidor och data till din webbläsare; 
de fungerar som adresser för den information som du begär från våra webbservrar. IP-adresser 
räknas emellertid till personuppgifter, och vi använder av denna anledning endast IP-adresser i 
oförkortad form i den mån de tekniska processerna kräver det. 

 

Registrering för vår webbportal 

Vår webbplats tillhandahåller tjänster för att underlätta din kommunikation med oss, t.ex. 
långtidslagring av inköpslistor och produktjämförelser eller begäran om och visning av 
erbjudanden, som du bara kan utnyttja efter att du har loggat in med dina personuppgifter (dvs. 
registrerat dig). För att du ska kunna registrera dig måste du minst uppge ditt namn, en giltig e-
postadress samt land. 

Alternativt kan du även uppge ytterligare information (titel, företag, ditt kundnummer, postadress 
och telefonnummer). Vissa av dessa data är obligatoriska för att du ska kunna utnyttja vissa 
tjänster i vår webbportal, t.ex. onlinebeställningar, spårning av beställningar, generering av 
individuella prislistor eller bekväm returnering. Innan du kan utnyttja dessa tjänster kommer vi 
emellertid alltid först att ta kontakt med dig. 

De frivilliga data som du uppger i samband med registreringen använder vi även för att tilltala dig 
när du loggar in i webbportalen, samt eventuellt för Phoenix Contacts egna kommersiella syften, 
t.ex. för att uppdatera vår kunddatabas eller för att informera dig om våra produkter och tjänster. 
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Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi lagrar eller utnyttjar dessa data för att 
skicka erbjudanden till dig. Du återkallar ditt medgivande med hjälp av ett e-postmeddelande till 
order@phoenixcontact.se. Du kan även använda denna e-postadress om du vill radera hela 
kontot. 

Hur vi behandlar dina personuppgifter från registreringen på vår webbportal hittar du här.  

 

Nyhetsbrev 

Om du vill få vårt nyhetsbrev måste du uppge en giltig e-postadress. Alternativt kan du även 
uppge ytterligare information (titel, namn, företag, postadress). När du registrerat dig får du ett e-
postmeddelande med en länk. Använd länken för att börja prenumerera på nyhetsbrevet (dubbel 
opt-in). Detta är en säkerhetsfunktion för att verifiera den e-postadress du har uppgivit och för att 
säkerställa att ingen tredje part använder din e-postadress för att beställa nyhetsbrevet. 

De frivilliga data som du kan uppge när du registrerar dig för nyhetsbrevet använder vi för att 
tilltala dig i nyhetsbrevet och eventuellt även i Phoenix Contacts egna marknadsföring, t.ex. för 
att uppdatera vår kunddatabas eller för att informera dig om produkter och tjänster, även sådana 
som inte finns med i nyhetsbrevet. 

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi lagrar och använder dina uppgifter för 
att skicka nyhetsbrevet eller skickar marknadsföringsmaterial till dig, via länken i slutet av varje 
nyhetsbrev. Dessutom kan du när som helst säga upp din prenumeration genom att skicka ett e-
postmeddelande till order@phoenixcontact.com. 

Vi anlitar en leverantör baserad i Tyskland för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Denna leverantör 
åläggs skriftligen av oss att följa dataskyddslagen och denne ska sörja för att dina uppgifter 
aldrig vidarebefordras till tredje part eller används i något annat syfte än att skicka Phoenix 
Contacts nyhetsbrev. Dina uppgifter sparas endast i europeiska datacentra. 

Våra nyhetsbrev, som skickas ut per e-post, kan innehålla länkar som leder till Phoenix Contact-
webbplatser eller webbplatser från tredje part.  

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrevet 

ser du här. 

 

 

 

 

mailto:order@phoenixcontact.se
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/c54024f677e9bdfab721a9153232079a/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Website-Registration_SV.pdf
mailto:order@phoenixcontact.com
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/6818d0d14507bdc581356293807c25ed/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Newsletter_SV.pdf
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Kontaktformulär 

Dina personuppgifter som du lämnar till oss när du fyller i de olika kontaktformulären, används 
för att behandla den specifika begäran du har ställt till oss. 

Information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter i detta sammanhang, hittar du här. 

 

Registrering för och förvaltning av seminarium eller evenemang 

Dina personuppgifter som du ger oss när du registrerar dig för ett seminarium eller ett 
evenemang, används till organisation och genomförande av de bokade seminarierna. 

Information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter vid registrering och förvaltning till 
seminarier och evenemang, hittar du här.  

  

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/233e4b41d0573e26c36a02305e22d50d/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Contact-Forms_SV.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/bcdedde520da142c592b39352604bf3a/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Event-Management_SV.pdf
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Användning av PROFICLOUD 

För att registrera dig på vårt PROFICLOUD krävs ett valfritt inloggningsnamn, en giltig e-
postadress samt ett lösenord. Dessa uppgifter används för användning av PROFICLOUD. 

PLCnext Community, som du också kan använda till registreringen, innehåller funktioner som 
exempelvis möjligheten att delta i vårt forum genom att skapa och kommentera inlägg. 

Du kan deaktivera ditt konto via funktionen "remove". Då raderas din e-postadress fullständigt 
från systemet och endast användarnamnet blir kvar, för att säkerställa spårbarhet i ditt 
kundkonto. När du tar bort ditt användarkonto bevaras de inlägg som du har publicerat i 
PLCnext-Community, för att inte sammanhanget i en diskussion ska gå förlorad. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter från registreringen för PROFICLOUD hittar 

du här. 

 

Förvaltning av kundrelationer (CRM) 

Information om hur vi behandlar de personuppgifter du uppgav i samband med första kontakten 
med oss som kund (t.ex. personligen, på mässor, i enkäter, per telefon, etc.) hittar du här. 

 

Offertförfrågan/orderbearbetning 

Dina personuppgifter som du ger oss i samband med offertförfrågan, orderbehandling, 
provorder, licenshantering, konfiguration etc., används vid hanteringen av våra respektive 
affärstransaktioner med dig. 

Information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter i samband med dessa transaktioner, hittar 
du här. 

 

  

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/69c06dc75f31916bbe42a23147bced6e/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Usage-Proficloud_SV.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/33f28841b25f7e33505dd90609e83331/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Customer-Relation-Management_SV.pdf
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/64c73fcbc3c19762cf2028ce0477d6d9/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Order-Processing_SV.pdf
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Leverantörshantering/orderbehandling 

Dina personuppgifter som du ger oss vid registrering i leverantörsportalen eller i samband med 
orderbehandling, används vid hantering av respektive affärstransaktioner med dig. 

Information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter i samband med leverantörshantering och 
hantering av dessa transaktioner, hittar du här. 

 

Integritetspolicy för rekrytering 

Personuppgifter som du uppger i samband med ansökningar och/eller registrering i 
ansökningsportalen samlas in, bearbetas och sparas för korrespondens med dig och 
ändamålsenligt endast inom ramen för vår urvalsprocess. 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med ansökningsprocessen 
hittar du här. 

 

Cookies 

På våra webbplatser används på många ställen s.k. cookies. Cookies är små textf iler som 
webbplatsen lämnar i din dator och som sparas i webbläsaren. De används för att göra våra 
erbjudanden mer användarvänliga, effektivare och säkrare. De används t.ex. för att skapa 
användarsessioner i Phoenix Contacts onlinekatalog. Med hjälp av dessa cookies får vi även 
information som gör det möjligt att optimera våra webbplatser efter besökarnas behov för att 
t.ex. vidarebefordra dem till landsspecifika webbplatser när du matar in 
www.phoenixcontact.com i webbläsaren. 

En del av våra cookies är s.k. sessionscookies. De raderas automatiskt när du lämnar 
webbplatsen. Delvis används emellertid även cookies med längre livslängd. Den maximala 
livslängden för en cookie är ett år, t.ex. för att spara språkinställningen för webbplatsen. 

Alla cookies på våra webbplatser innehåller ren teknisk information i pseudonymiserad eller 
anonymiserad form och innehåller inte personuppgifter. 

Om du inte vill att cookies sparas i datorn väljer du alternativet ”Tillåt inte cookies”. Om 
webbläsaren inte tillåter cookies kan vårt funktionsutbud emellertid bli kraftigt begränsat. Vissa 
funktioner kan inte användas överhuvudtaget. Detta kan också vara fallet om du besöker vår 
webbplats i det s.k. "privata läget" i din webbläsare. 

Vi lagrar inte någon information i LSO (Local Shared Objects) på din dator, och använder alltså 
t.ex. inga s.k. "flash cookies". Andra tjänster vi kan länka till, som exempelvis YouTube, 
använder dock ev. den här funktionen för egna ändamål.  

Phoenix-Contact-GDPR-Information-Leverantörshantering%20(Sweden).docx
https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/35a7b224c89c37ee7d7f272fa64f0277/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Candidate-Management_SV.pdf
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Vi använder följande cookies: 

Webbplats/cookienamn Funktion och innehåll Giltig till 

phoenixcontact.com 
phoenixcontact.unique.token 

Innehåller anonymt sparade 
kundvagnar.  

Innehåller en teckenföljd av 32 
tecken med bostäver och siffror 

1 år 

phoenixcontact.com 
AMWEBJCT!%2F!JSESSIONID 

När du loggar in för första gången 
inom en session, sparas aktuellt 
sessions-ID här, vilket möjliggör 
en bekväm användning av 
butiken och andra funktioner på 
webbplatsen. 

Innehåller en teckenföljd av 32 
tecken med bostäver och siffror 

Endast för den aktuella 
sessionen 

phoenixcontact.com 
AMWEBJCT!%2F!selectedLocale 

ID för valt språk 

Innehåller t.ex.: "{de=de}" 

1 år 

phoenixcontact.com 
PD-ID 

Ställs in vid registreringen i vår 
portal och är till för säker och 
bekväm användning 

Innehåller en teckenföljd bostäver 
och siffror 

Endast för den aktuella 
sessionen 

phoenixcontact.com 
PD-S-SESSION-ID 

Ställs in vid registreringen i vår 
portal och är till för säker och 
bekväm användning 

Innehåller en teckenföljd bostäver 
och siffror 

Endast för den aktuella 
sessionen 

qs.phoenixcontact.com 
CTCNTNM_xxx 

Webbspårning 

Innehåller en teckenföljd av 32 
tecken med bostäver och siffror 

90 dagar 
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Sociala medier/sociala nätverk/externa länkar 

På vår webbplats använder vi inga automatiskt aktiverade insticksprogram från sociala medier 
(t.ex. iFrames). Knapparna till sociala nätverk som exempelvis Facebook, Twitter, Xing, 
LinkedIn, YouTube och Wordpress är rena länkar, som länkar till respektive leverantörs sidor. 
Om du klickar på någon av länkarna kommer du till webbsidan för respektive socialt nätverk. Då 
gäller den dataskyddspolicy som anges där. Detta gäller även länkar till andra webbplatser från 
tredje part. 

 

Webbanalys 

Vår webbplats använder webbanalysteknik från Wiredminds GmbH för att analysera besökarnas 
beteende. Cookies och s.k. pixeltaggar används för insamling och analys. Pixeltaggar är små, 
osynliga bilder på en webbplats. Genom att samla in och analysera överförda data kan Phoenix 
Contact få en uppfattning om besökarnas användningsbeteende på företagets webbplatser. 
Analysen gäller i synnerhet besökarnas intresseområden (vilka Phoenix Contact-webbplatser de 
besöker), samt deras geografiska härkomst. 

Insamlade data finns tillgängliga för Phoenix Contact i preparerad form, och kommer inte att 
vidarebefordras till tredje part utanför Phoenix Contact-koncernen. Inte heller kommer dessa 
data att användas för andra syften eller vidarebefordras. Uppgifterna som erhållits kommer inte, 
utan den enskilda personens uttryckliga medgivande, att användas för att identifiera besökare av 
webbplatsen och uppgifterna kommer inte att slås samman med personuppgifter om 
pseudonymens bärare. Om IP-adresser samlas in kommer dessa undantagslöst att 
anonymiseras genom att de sista siffergrupperna raderas.  

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med webbanalys hittar du här. 

Om du ändå inte är bekväm med att pseudonymiserade besöksdata analyseras kan du återkalla 
ditt medgivande till att vi använder dessa data via länken nedan. Observera att en cookie med 
relevant information i så fall sparas på datorn för att förhindra att pseudonymiserade 
användningsdata samlas in. Om du raderar webbläsarens cookies eller använder en annan 
webbläsare när du besöker vår webbplats måste du klicka på länken igen. 

  

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/fe85d7a68b9973ccf03bd7530f9bfcdf/Phoenix-Contact-GDPR-Information-Web-Analytics_SV.pdf


 

- 9 - 

... 

 

 

 

 

Ytterligare information om användning och spridning av personuppgifter 

Phoenix Contact kan av juridiska skäl eller på anmodan av myndigheter vara tvunget att 
tillhandahålla dina uppgifter och tillhörande information. Vidare förbehåller vi oss rätten att 
använda dina data för att genomdriva rättsliga anspråk eller försvara oss mot rättsliga anspråk. I 
överensstämmelse med gällande lagstiftning förbehåller vi oss också rätten att lagra och 
vidarebefordra personuppgifter och andra data för att upptäcka och bekämpa brottsliga 
handlingar, bedrägeriförsök eller brott mot Phoenix Contacts användningsvillkor. 

 

Säker kommunikation via internet  

Vi är måna om att med tekniska och organisatoriska åtgärder överföra och lagra dina 
personuppgifter på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part. 

I princip är internet emellertid ett osäkert medium. Till skillnad från exempelvis telefonsamtal är 
det lättare för obehöriga att avlyssna, registrera eller förändra internetbaserad dataförmedling. 
För att säkerställa integriteten i kommunikationen med dig använder vi AES 256 bitars SSL/TLS-
kryptering till vår webbplats. Enligt det aktuella kunskapsläget betraktas denna kryptering som 
en säker teknik. Nyare operativsystem och webbläsare når upp till denna säkerhetsnivå. Vid 
behov kan du behöva uppdatera operativsystemet och webbläsaren i din dator för att kunna 
utnyttja denna kryptering. 

Vid okrypterad kommunikation via e-post kan den fullständiga datasäkerheten inte säkerställas. I 
så fall rekommenderar vi att du skickar konfidentiell information som vanlig post. 

 

Uppdatering av denna dataskyddsförklaring 

När Phoenix Contact kompletterar med nya tjänster, ändrar internetprocesserna, vid 
lagändringar eller om internet- och IT-säkerhetstekniken vidareutvecklas kommer denna 
dataskyddsförklaring att uppdateras. Vi förbehåller oss därför rätten att vid behov ändra eller 
komplettera denna förklaring. Den gällande versionen kommer att publiceras på denna plats. 
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Rätt till information/ändring och radering av personuppgifter 
Information enligt artiklarna 13 och 14 GDPR 

Om du har frågor som inte denna dataskyddsförklaring ger svar på eller om du vill ha mer 
djupgående information om en viss del är du välkommen att ta kontakt med oss.  

Om du inte längre vill att vi sparar dina personuppgifter eller om dessa uppgifter inte längre är 
aktuella ser vi, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna, till att du kan korrigera, spärra 
eller radera dina data. På begäran kan vi informera dig om vilka personuppgifter som finns 
lagrade om dig. Kontakta oss i så fall på: 

Phoenix Contact AB 
Linvägen 2 
141 44 Huddinge 
Sverige 
Tel. 08-608 64 00 
order@phoenixcontact.com 

Tänk på att du måste kunna legitimera dig när du begär ut information om vilka data vi har 
lagrade om dig. 

Information angående lagen för insamling av dina personuppgifter (i enlighet med artiklar 13 och 
14 GDPR) kan hittas i sitt sammanhang tidigare i denna dataskyddsförklaring eller sammanfattat 

här. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.phoenixcontact.se/gdpr
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Ansvarig i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 

Phoenix Contact AB 
Linvägen 2 
141 44 Huddinge 
Sverige 
Tel. 08-608 64 00 
order@phoenixcontact.com 

Huvudkontor: 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstraße 8 
32825 Blomberg 
Tyskland 
Tel. +49 5235 3-00 
Fax +49 5235 3-41200 
info@phoenixcontact.com. 

 

 

 

Uppdaterad: 30 okt 2018 

 

mailto:info@phoenixcontact.com

