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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  
dataskyddsansvarig 
 

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 
 

Uppgifter om berörda parter/kunder/kontaktpersoner för 
inledande kontakt, samt motivering och genomförande av 
rättsligt bindande transaktioner. 
Uppgifter hämtade från samtal på mässor eller ifyllande av olika 
kontaktformulär på vår webbsida, samt via kontakt med vår 
kundservice, teknisk support, säljare eller produktchef kan även 
användas utifrån vårt berättigade intresse av att ge dig 
erbjudanden och informera om nya produkter eller tjänster. 
 

Rättslig grund för bearbetning 
 

Art 6 (1) lit b) GDPR relaterat till administration av affärskontakt 
med enskild firma 
Art 6 (1) lit f) GDPR relaterat till data ang. kund/kontaktperson 
 

Övervakade legitima intressen gällande 
databehandlingen 
(ansvarigs eller tredje parts) 
 

Legitima intressen: se Behandlingens ändamål 
 
De berörda personernas rättigheter respekteras på så sätt att 
endast affärsrelaterad kontaktinformation och annan 
affärsrelaterad information behandlas i CRM-systemet 
(förvaltning av kundrelationer). Inga privata data samlas in, 
lagras eller behandlas. 
 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

Förnamn, efternamn, adresser till företaget, officiella 
kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer, e-postadress), 
titel, avdelning och funktion i företaget 
 
Fritext, kontaktrapporter, kontakthistorik 
 
Marknadsföringsegenskaper (t.ex. evenemangsdeltagande, 
kommunikationsprofil etc.). 
 

Källa (ursprung) för datan 
 

Från den berörda personen på grundval av förfrågningar, 
beställningar, försäljningskontakt med kontaktperson (direkta 
samtal på mässor, hos kunden etc.), registrering på 
webbplatsen. 
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Benämning Beskrivning 

Mottagare (kategorier) av datan 
 

Värdtjänst för det CRM-system som används. 
 
Moderbolagets tjänstsektorer för genomförande av 
affärstransaktioner. 
 
Företag som enligt avtal tillhandahåller tjänster på vårt uppdrag 
och för definierade ändamål.  
 
Tjänsteleverantörer som anlitats av oss får endast behandla de 
uppgifter som de ev. ges åtkomst till, för våra och inte för sina 
egna ändamål. 
 

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

Vi överför inte dina uppgifter till tredjeländer. 
 

Lagringstid för data 
 

Uppgifter gallras när de inte längre behövs för ändamålet, 
regelbunden granskning av data sker genom 
försäljningspersonal där arkivnotering görs omedelbart då 
företagets upplösning eller kontaktpersonens avgång har 
meddelats. Uppgifter raderas dock senast efter 5 år vid 
inaktivitet. 

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 
 

Behandlingen av de personuppgifter som nämns här är 
obligatorisk för genomförandet av ett avtalsförhållande. 
 

Automatiserad beslutsprocess/profilering 
 

Baserat på dina insamlade data görs ingen automatisk 
beslutsprocess eller profilering. 
 

 

Uppdaterad: maj 2018 

 


