
Information om behandling av personuppgifter * 
för utskick av nyhetsbrev 

 

*) enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 
 
 sidan: 1 av 3sidan: av  

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  
datasäkerhetsansvarig 
 

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 

E-postadress:  
Utskick av reklam-e-post, samt relevant information gällande 
generell information om bolaget. 
 
Pseudonymiserade spårningsdata: 
Analys av vilka intresseområden som kan vara av särskilt intresse 
för mottagarna av nyhetsbrevet. 
 

Rättslig grund för bearbetning 
 

För utskick av nyhetsbrevet: 
Art 6 (1) lit f GDPR i samband med skäl 47 GDPR 
(Direktreklam från den ansvariges legitima intresse) 
 
För pseudonymiserad spårning 
Art 6 (1) lit f GDPR i samband med skäl 47 GDPR 
(Den ansvariges legitima intresse) 
 

Databehandlingsansvarigs övervakade 
legitima intressen 
 

För pseudonymiserad spårning 
 
Information om ämnen som klickats på, för anpassning och 
förbättring av innehållet i nyhetsbrevet i enlighet med 
nyhetsbrevsmottagarnas intressen. 
 
Insamlingen av data görs med hjälp av en pseudonym. De 
erhållna uppgifterna används inte för att personligen identifiera 
mottagaren av nyhetsbrevet. Via inställningarna för din 
nyhetsbrevprofil kan du inaktivera spårning för nyhetsbrevet. 
 

mailto:order@phoenixcontact.com
mailto:order@phoenixcontact.com


Information om behandling av personuppgifter * 
för utskick av nyhetsbrev 

 

*) enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 
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Benämning Beskrivning 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

E-postadress 
 
Systemloggdata som genereras när du registrerar dig för 
nyhetsbrevet, som t.ex. IP-adress, datum/tid. 
 
Valfritt (frivillig information): 
- Titel, namn 
- Företag, adress. 
 
Om spårning är aktiverat för nyhetsbrevet: 
Statistiska data för användning av nyhetsbrevet. 
(t.ex: vilka ämnen som det klickas/klickats på). 
 

Källa (ursprung) för datan från berörd person (mottagaren av nyhetsbrevet), samt från vårt 
CRM-system. 
 

Mottagare (kategorier) till datan 
 

Inom nyhetsbrevsystemets administration kan medarbetare i 
anslutna företag i Phoenix Contact GmbH & Co. KG få tillgång 
uppgifterna. 
 
Tjänsteleverantörer som stöder oss i administrationen och 
utskicket av nyhetsbrev, kan få tillgång till dina uppgifter. Dessa 
tjänsteleverantörer är emellertid skyldiga att genom avtal i 
enlighet med lagar om personuppgiftsskydd, inte använda dessa 
data för egna ändamål. 
 
När ett utskickat nyhetsbrev överförst via det offentliga 
internetet kan vidarebefordran (routning) via servrar i andra 
länder inte uteslutas. Varken Phoenix Contact eller vår 
tjänsteleverantör har något inflytande på routing. 
 

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. 
 

Lagringstid för data 
 

Dina uppgifter sparas så länge du får nyhetsbrevet, för utskick av 
nyhetsbrevet. 
 
Om du avbeställer nyhetsbrevet blir du omedelbart noterad för 
att du sagt upp din prenumeration och du kommer inte längre 
erhålla något mail-utskick från oss. Dina uppgifter raderas efter 2 
år. 
Om du meddelar oss att du vill bli bortglömd raderas dina 
uppgifter omedelbart. 
 

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. 
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Benämning Beskrivning 

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

Din e-postadress krävs för att få vårt nyhetsbrev.  
Det är inte möjligt att får nyhetsbrevet om du inte anger din e-
postadress. 
 

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

 

Uppdaterad: maj 2018 

 


