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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 vissa tjänster på vår hemsida, som t.ex. 
underhåll av din masterdata, leverans- och 
faktureringsadresser, beställning av erbjudanden, beställning av 
produkter, spårning av beställningshistorik, generering av 
enskilda prislistor och bekväm returbehandling. 
 

Rättslig grund för bearbetning 
 

Art 6 (1) lit b GDPR 
Bearbetning av dina data för att förbereda och behandla din 
order eller hela affären. 
 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

• Titel, namn 

• Kontaktuppgifter (adress, e-postadress(er), telefonnummer, 
etc.) 

• Företag 
 

• Statistiska data ang dina beställningar 

• Systemloggdata 
 

Källa (ursprung) för datan 
 

Från berörd person 
 

Mottagare (kategorier) till datan 
 

Tjänsteleverantörer som stöder oss i administrationen av våra 
IT-system kan ha 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 
begär att de raderas.  
 
En begäran om radering kan du skicka informellt till Phoenix 
Contact (via brev, e-post, kontaktformulär på webbplatsen 
etc.). 
 
Beroende på det sätt som du valt att kontakta oss, kommer vi 
att kontakta dig på lämpligt sätt för att verifiera din identitet. 
 

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 dina uppgifter, går det inte att använda vissa funktioner 
från vår hemsida eller vår webbportal (t.ex. få ett bindande 
erbjudande).  
 

Automatiserad beslutsprocess/profilering 
 

Baserat på dina insamlade data görs ingen automatisk 
beslutsprocess eller profilering 
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