
Information om behandling av personuppgifter * 
inom förvaltning av evenemang/seminarier 

 

*) enligt artikel 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 
 
 sidan: 1 av 2sidan: 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 
 

Syftet med databehandlingen är genomförande (planering, 
förberedelse, utförande, uppföljning) av 
evenemanget/seminariet du anmäler dig till. 
 

Rättslig grund för bearbetning Art 6 (1) lit f) GDPR  
 
Krävs för att behandla din anmälan och ditt deltagande. 
 

Övervakade legitima intressen gällande 
databehandlingen 
 

Legitima intressen: för att kunna förbereda och genomföra 
evenemanget/seminariet på ett personligt och trevligt sätt för 
dig som deltagare. 
 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 

Masterdata: 
Namn, officiell adress, officiella kontaktuppgifter (e-post, 
telefonnummer, faktura uppgifter), eventuellt ytterligare 
personuppgifter (beroende på evenemanget) 
 
Evenemangs/seminarie relaterade data: 
Plats och tid för evenemanget, ev. tilldelade hotell, möjligheter 
att ta sig dit för att boka förbindelser. 
Ev. krävs särskilda uppgifter för respektive evenemang, t.ex.: 
reseinformation, speciella matönskemål. 
 
Systemloggdata som genereras under behandlingen av dina 
uppgifter i våra IT-system, t.ex. IP-adress, datum/tid. 
 

Källa (ursprung) för datan Från berörd person 
 

Mottagare (kategorier) till datan Ev. tjänsteleverantör/registerförare inom ramen för 
evenemanghantering och underhåll av IT-systemen som 
används. 
 

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

Det sker ingen överföring av datan till ett tredjeland. 
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Information om behandling av personuppgifter * 
inom förvaltning av evenemang/seminarier 

 

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

Lagringstid för data Masterdata för anställda och jämförbara persongrupper (t.ex. 
försäljningsrepresentanter) från Phoenix Contact Group, liksom 
tidigare anställda som har gått i pension efter det att 
anställningsförhållandet har upphört: 
Efter att anställningsavtalet har upphört (utan övergång till 
pension). 
-> 15 månader efter senaste tilldelning till ett evenemang. 
 
Masterdata för extern deltagare: 
(tillhör inte Phoenix Contact Group) sparas endast 
evenemangsrelaterat och raderas efter att evenemanget eller 
uppföljningen av evenemanget avslutats. 
->12 månader. 
 
Evenemangsdata: 
Uppgifterna raderas efter att evenemanget eller uppföljningen 
av evenemanget avslutats. 
->12 månader. 
 
Skatterelaterade dokument som fakturor etc., raderas efter det 
att den lagliga lagringstiden har löpt ut (vanligtvis 10 år). 
 

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 krävs för 
att delta i ett evenemang hos Phoenix Contact. 
 
Utan dessa uppgifter är det inte möjligt att delta. 
 

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

 

Uppdaterad: maj 2018 

 


