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Designation Description 

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 
 

Processen och användningen av personuppgifterna är avsedda 
att täcka kraven på externt upphandlade material, 
investeringar och tjänster. 
Urval av optimala energikällor, minskning av upphandlingsrisk, 
kvalitetssäkring, minimering av standardrisker (leverantör, 
varor). 
Säkerställa produktionskapaciteten hos företaget. 
 

 Rättslig grund för bearbetning 
 

Art. 6 (1) (b)  
(krävs för att uppfylla ett avtal eller att inleda ett avtal) 
 
Art. 6 (1) (f) GDPR (Legitimt intresse) 
Kontrollens legitima intresse och övervägande om de 
registrerades personlighet: 
För legitima intressen, se "Syftet med bearbetningen" ovan. 
Phoenix Contact leverantörer är uteslutande juridiska 
personer, eller personer som är inblandade i 
affärstransaktioner, om vilka uppgifter samlas in eller som 
utvärderas inom företaget. 
 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

Namn, titel, företagsadress, företagsrelaterade uppgifter 
(telefonnummer, faxnummer, e-mailadress), avdelning, 
funktion inom företaget, bankuppgifter, kontrolldata, orgnr. 
 
Resultat av bedömningen: 
1) Uppnådda bedömningsresultat: 
Kreditbetyg / riskindex, aktieägarstruktur baserat på olika 
grundläggande data, revisionsberättelse. 
2) Olika egna nyckeltal som: 
ABC-klassificering, leverantörsprofil, utvärderingsnummer; fri 
text (riskrapport). 
 
Systemdata från ERP (för beställning, varukvitto, 
kvalitetsdata). 
 

Källa (ursprung) för datan  Från den registrerade 
Från kreditrapporteringsbyråer 
Information samlad från våra egna databaser. 
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Designation Description 

Mottagare (kategorier) till datan 
 

Företag inom Phoenix Contact gruppen. 
 
Företag som tillhandahåller avtalade tjänster på våra vägnar 
och för definierade ändamål. 
 

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

Inom en koncernövergripande leverantörshantering görs även 
data från leverantörer tillgängliga för Phoenix Contact-företag 
över hela världen, om så krävs. 
 
För att skydda data finns det internationellt Phoenix Contact-
dataskyddsavtal på grundval av EU-standardklausuler, som alla 
Phoenix Contact företag måste skriva på över hela världen. 
 

Lagringstid för data 
 

Masterdata hos en leverantör lagras i systemet så länge det 
finns ett avtalsförhållande eller att ett kontraktsförhållande 
inte kan uteslutas för framtiden. 
Vidare ändras dessa data omedelbart eller blockeras/raderas 
om leverantören/kontaktpersonen som en fysisk person 
kräver det, eller om den ansvarige inköparen blir medveten 
om felaktiga uppgifter. 
(inom ramen för lagstadgade kvarhållningsperioder). 
 
Upphandlingsdokument raderas efter utgången av den 
lagstadgade lagringsperioden (10 år) och efter avslutad 
skattekontroll. 
 
Egna revisionsrapporter om kvalitet lagras upp till 10 år för en 
långsiktig leverantörsutveckling och för kvalitetssäkrande i 
kundrevisioner. 
 
Kreditvärdighetsinformation lagras i 6 år för utvärdering av en 
leverantörs medellångsiktiga utveckling. 
 

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 
nödvändiga för leverantörshanteringen eller hanteringen av 
affärstransaktioner. 
 
Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå ett affärsförhållande. 

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

 

Uppdaterad: maj 2018 


