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Benämning Beskrivning 

Namn och kontaktuppgifter  
till databehandlingsansvarig 

 

Phoenix Contact AB 
Linvägen 2 
141 44 Huddinge 
Sverige 
Tel: +46 8 608 64 00 
order@phoenixcontact.com  
 

Kontaktuppgifter till  
dataskyddssansvarig 
 

Phoenix Contact AB 
Att: Dataskyddsansvarig 
Linvägen 2 
141 44 Huddinge 
Sverige 
Tel: +46 8 608 64 00 
order@phoenixcontact.com  
 

Ändamål, för vilka personuppgifter ska 
behandlas 
 

Personuppgifterna som du lämnar till oss när du fyller i de olika 
kontaktformulären på vår webbplats, används för att behandla 
den specifika förfrågan du har ställt till oss. 
 

Rättslig grund för bearbetning 
 

Art 6 (1) lit f) GDPR 
Krävs för att behandla din förfrågan. 
 

Övervakade legitima intressen gällande 
databehandlingen 
 

Legitima intressen: Dessa uppgifter behövs för att kunna ge dig 
bästa och snabbast möjliga återkoppling 
 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

Beroende på kontaktformulär, obligatorisk eller valfri uppgift: 

• Namn 

• Adress, kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer 

• Beroende på sammanhang, ev. ytterligare fält för att 
specificera din förfrågan eller fritext 

• Systemloggdata som genereras när du fyller i uppgifter 
kontaktformuläret, t.ex. IP-adress, datum/tid. 

 

Källa (ursprung) för datan 
 

Från berörd person 
 

Mottagare (kategorier) till datan 
 

Vid behov krävs ytterligare företag i Phoenix Contact Group för 
att behandla din förfrågan. 
 

Överföring av uppgifterna till ett 
tredjeland eller en internationell 
organisation samt tillhörande 
skyddsåtgärder för att skydda datan 
 

Ingen överföring av data till tredjeländer är planerad. 
 
Om du skickar in din ansökan från ett tredjeland, skickas din 
förfrågan vidare till det lokala Phoenix Contact-företaget. 
Överföring till detta land krävs då för att behandla din 
förfrågan. 
 

Lagringstid för data 
 

Uppgifterna som anges i formuläret raderas efter 5 år (beräknat 
från slutet av det aktuella kalenderåret). 
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Den berörda personens rättigheter 

• till information 

• att rätta, radera eller begränsa 
databehandlingen 

• att motsätta sig databehandlingen 

• till dataportabilitet 
 

Du har följande rättigheter, om de rättsliga kraven är uppfyllda: 
rätt till information om dina uppgifter lagrade av oss; rätt att 
korrigera, radera, begränsa behandlingen av din data eller att 
invända dig mot databehandlingen, samt rätt till 
dataportabilitet. 
 

Rätt att överklaga 
 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är 
olaglig, har du rätt att klaga hos en behörig tillsynsmyndighet 
för dataskydd. 
 

Juridisk eller avtalsenlig grund att 
tillhandahålla uppgifterna samt eventuella 
konsekvenser om uppgifterna inte lämnas 
 

Uppgifterna krävs att kunna behandla din kontakt med oss.  
Utan dessa uppgifter är en behandling inte möjlig. 
 

Automatiserad beslutsprocess/profilering 
 

Baserat på dina insamlade data görs ingen automatisk 
beslutsprocess eller profilering 
 


