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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 

Analys av användarens beteende på webbplatsen.   

Rättslig grund för bearbetning 
 

Art. 6 (1) (f) GDPR 
(Legitimt intresse)  
 

Databehandlingsansvarigs övervakade 
legitima intressen 
 

En analys av användarbeteendet (spårning) på webbplatsen 
hjälper oss att identifiera vilka sidor och funktioner på 
webbplatsen som brukar användas där det kan finnas utrymme 
för förbättringar i användarhandledningen. 
 
Uppgifterna samlas in med hjälp av en pseudonym. De sålunda 
erhållna uppgifterna används inte för att identifiera en fysisk 
person. Det är möjligt att inaktivera spårningen via webbsidan 
(opt-out). 

Kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas 
 

Statistiska uppgifter för användningen av webbplatsen. 
(till exempel: vilka sidor var/är besökta och i vilken ordning). 

Källa (ursprung) för datan  Från den registrerade (när du använder webbplatsen). 
 

Mottagare (kategorier) till datan 
 

Som en del av webbplatsens administration kan anställda i 
företag i Phoenix Contact Group få tillgång till uppgifterna.   
 
Tjänsteleverantörer som stöder oss i administration och drift av 
webbanalys kan ha tillgång till dina uppgifter. Dessa 
tjänsteleverantörer är emellertid skyldiga att i enlighet med avtal 
om databehandling följa dataskyddsklausuler för att inte 
använda dessa uppgifter för egna ändamål. 
 

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

Vi överför inte dina uppgifter till tredjeländer. 

Lagringstid för data 
 

Pseudonymiserade data från användning av websidan raderas 
efter 24 mån. 
 
Anonymiserade, statistiskt hopslagen data från användning av 
websidan raderas inte eftersom de inte finns någon personlig 
referens.  
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Designation Description 

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. 
 

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

 

Uppdaterad: maj 2018 


