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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 
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 
 

Användning av PROFICLOUD med de tjänster som tillhandahålls 
där, liksom PLCnext community. 
 

Rättslig grund för bearbetning 
 

Art 6 (1) lit b GDPR 
Behandling av dina uppgifter är absolut nödvändigt för 
användning av PROFICLOUD och tillhörande tjänster. 
 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

• Valfritt användarnamn 

• E-postadress 

• Systemloggdata (t.ex. IP-adress) 
 

Källa (ursprung) för datan 
 

Från berörd person 
 

Mottagare (kategorier) till datan 
 

Inom systemets administration kan anslutna företag i Phoenix 
Contact GmbH & Co. KG få tillgång till uppgifterna. Utöver detta 
görs ingen överföring av dina uppgifter till tredje part. 
 
Tjänsteleverantörer som stöder oss i administrationen av vår 
webbplats 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. 
 

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. 
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Benämning Beskrivning 

Lagringstid för data 
 

De uppgifter som du angivit under registreringen sparas tills du 
skickar en begäran om radering till oss.  
 
PLCnext Community, innehåller funktioner som t.ex. 
möjligheten att delta i vårt forum genom att skapa och 
kommentera inlägg. Du kan deaktivera ditt personliga konto 
med funktionen "remove". Då raderas din e-postadress 
fullständigt från systemet och endast det fritt valda 
användarnamnet blir kvar, för att säkerställa spårbarheten för 
användaraktioner inom ditt kundkonto. T.ex. så måste det förbli 
spårbart för andra användare av ett kundkonto, vilka respektive 
aktioner som gjorts inom detta kundkonto. När du tar bort ditt 
användarkonto bevaras de inlägg som du har publicerat i 
PLCnext-Community, för att bibehålla sammanhanget i en 
diskussion. 
 
Systemloggdata raderas senast efter 6 månader. 
 

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 
 

Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att använda 
PROFICLOUD och PROFICLOUD Community.  
 

Automatiserad beslutsprocess/profilering 
 

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

 

Uppdaterad: maj 2018 

 


