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MEDDELANDE OM UPPGIFTSSKYDD 

FÖR FÖRETAGSKUNDER, LEVERANTÖRER och ANDRA SAMARBETSPARTNER 

Datum för publicering: den 3 maj 2018 

Uppdaterad datum: den 3 maj 2018 

1. INTRODUKTION 

Syftet med detta meddelande om uppgiftsskydd (”Meddelande”) är att informera dig om 
hur EIZO Nordic AB (”vi”, ”oss” och ”vår”) kommer att behandla dina personuppgifter 
som registeransvarig och om de åtgärder och processer vi har upprättat för att säkerställa 
ett adekvat skydd. Att tillhandahålla denna information är ett av kraven i EU:s nya 
dataskyddsförordning General Data Protection Regulation 2016/679 (”GDPR”). 

Detta meddelande utgör inte något avtalsförhållande mellan dig och oss och vi kan 
emellanåt komma att ändra det. 

2. LAGLIG BEHANDLING 

Vi behandlar endast dina personuppgifter: 

(a) när du har gett oss ditt samtycke 

(b) när behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster 
till dig/din arbetsgivare 

(c) när behandlingen är nödvändig för att tillmötesgå en begäran från dig/din 
arbetsgivare 

(d) när behandlingen är nödvändig för att upprätthålla vår affärsrelation med dig/din 
arbetsgivare 

(e) när behandlingen är nödvändig för vår efterlevnad av tillämpliga lagar och 
bestämmelser 

I händelse av (a) ovan kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom en begäran 
enligt avsnittet 12 nedan. 

3. DEN TYP AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG 

3.1 Vi behandlar följande typer av personuppgifter om dig: 

(a) Ditt namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter 

(b) Din roll, ställning och/eller yrkestitel inom ramen för din anställning 

(c) Uppgifter om dina preferenser beträffande olika typer av 
marknadsföringsevenemang eller material 

(d) Uppgifter om din tillgång till våra lokaler, system och webbplatser 

(e) Dina meddelanden, feedback eller medverkan i undersökningar och enkäter 

3.2 Det kan vara obligatoriskt för dig att tillhandahålla oss dina personuppgifter för 
hanteringen av vår verksamhet samt för att upprätthålla vår affärsrelation med dig/din 
arbetsgivare, för att tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig/din arbetsgivare 
eller för att uppfylla våra lagstadgade krav och förpliktelser. Om du inte tillhandahåller 
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dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan behålla vår affärsrelation med 
dig/din arbetsgivare eller tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig/din 
arbetsgivare. 

3.3 Vi vidtar alla åtgärder för att upprätthålla riktigheten och fullständigheten i de 
personuppgifter som vi lagrar om dig och ser till att alla dina personuppgifter hålls 
uppdaterade. Du kan dock i stor utsträckning bidra till detta upprätthållande genom att 
skyndsamt meddela oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter eller om du blir 
medveten om att vi har felaktiga uppgifter om dig (se avsnitt 9 nedan). Vi ansvarar inte 
för eventuella förluster som härrör från felaktiga, oäkta, bristfälliga eller ofullständiga 
personuppgifter som du lämnar in till oss. 

4. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER 

Vi samlar vanligtvis in dina personuppgifter utifrån den information du/din arbetsgivare 
lämnar in till oss i samband med din/din arbetsgivares affärsrelation med oss. Detta sker 
vanligtvis genom att [du /din arbetsgivare skickar oss e-postmeddelanden, annan 
korrespondens, visitkort eller de blanketter och dokument som används vid den 
registrering du/din arbetsgivare gör för att få vår marknadsföring eller nyhetslista 
beträffande marknadsföring eller när du namnges som behörig person att handla å din 
arbetsgivares vägnar samt genom de uppgifter du/din arbetsgivare registrerar för att få 
tillgång till någon av våra produkter eller tjänster, antingen för din egen räknings skull 
eller å din arbetsgivares vägnar.] 

Vi kan även komma att samla in personuppgifter från andra källor såsom våra 
koncernföretag, leverantörer av marknadsföringstjänster, byråer för 
bedrägeribekämpning, kreditupplysningsföretag och statliga myndigheters register. 

5. HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER 

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med hanteringen av vår affärsrelation med 
dig/din arbetsgivare och tillhandahållandet av våra produkter och tjänster till dig/din 
arbetsgivare för följande ändamål: 

(a) att förse dig/din arbetsgivare med önskade produkter eller tjänster 

(b) att svara på dina/din arbetsgivares meddelanden eller inlägg till oss 

(c) att förse dig/din arbetsgivare med reklam- och marknadsföringsmaterial om våra 
produkter och tjänster som vi tror att du/din arbetsgivare kan vara intresserade 
av1 

(d) att hantera, utveckla och förbättra vårt produktsortiment, tjänster, butiker, IT-
system och webbplatser 

(e) att övervaka och bedöma efterlevnad av lagar och våra policyer och standarder 

(f) att efterleva tillämpliga lagar och bestämmelser överallt i världen, inklusive 
rapportering till och/eller granskning av nationella och internationella 
regleringsorgan 

(g) att utföra kontroller angående penningtvätt, finansiella kontroller, kreditkontroller 
samt kontroller för att upptäcka och förebygga bedrägeri och brottslighet 

(h) för administrativa ändamål avseende säkerhet och tillgång till våra system, lokaler, 
plattformar samt webbplatser och program 
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(i) att efterleva domstolsbeslut och utöva och/eller försvara våra lagstadgade 
rättigheter 

(j) för andra legitima affärssyften; och 

(k) för det som annars tillåts eller krävs enligt tillämplig lag eller förordning 

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER 

Dina personuppgifter kan komma att överföras till (inklusive tillgång till/lagring i) ett land 
eller territorium utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vilket 
omfattar länder vars lagar kanske inte erbjuder samma skyddsnivå av personuppgifter 
såsom inom EES. I synnerhet kan vi dela dina personuppgifter med våra koncernföretag 
utanför EES vilket inkluderar Japan. Vi säkerställer att alla sådana internationella 
överföringar är föremål för tillbörliga skyddsåtgärder enligt GDPR. Du kan erhålla kopior 
av relevanta dokument beträffande skyddsåtgärder genom en begäran enligt avsnittet 12 
nedan. 

7. NÄR VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER 

VI kommer inte att sälja, hyra/leasa ut eller på annat sätt handla med dina 
personuppgifter. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till följande 
mottagare: 

(a) våra koncernföretag 

(b) företag som godkänts eller utsetts av dig 

(c) tredje part som behandlar dina personuppgifter för vår räkning (t.ex. våra 
systemleverantörer inklusive molnleverantörer) 

(d) tredje part som behandlar dina personuppgifter för egen räknings skull men genom 
att tillhandahålla dig eller din arbetsgivare med en tjänst för vår räknings skull 
(t.ex. våra leverantörer) 

(e) företag som tillhandahåller tjänster för bekämpning av penningtvätt, för minskade 
kreditrisker och andra bedrägeri- och brottsförebyggande åtgärder samt företag 
som tillhandahåller liknande tjänster, inklusive finansiella institut, 
kreditupplysningsföretag och tillsynsorgan med vilka sådana uppgifter delas 

(f) någon tredje part till vilken vi tilldelar eller överlåter någon av våra rättigheter eller 
skyldigheter 

(g) någon potentiell köpare i händelse av att vi säljer någon del av vår verksamhet 
eller tillgångar; och 

(h) någon regering, tillsynsmyndighet, verkställande organ, värdepappersinstitut eller 
domstol där vi är skyldiga att göra detta genom tillämplig lag eller förordning eller 
enligt deras begäran 

8. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi är fast beslutna om att skydda och bevara dina personuppgifter och kommer att 
genomföra och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa en hög säkerhetsnivå som skyddar dina personuppgifter från oavsiktlig eller 
obehörig förstörelse, förlust, ändring, utlämnande eller tillgång. 

9. DINA RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN 
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9.1 Om du vill: 

(a) uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter eller erhålla en kopia av de 
personuppgifter som vi har om dig 

(b) begränsa eller hindra oss från att använda någon av de personuppgifter som vi har 
lagrade om dig 

kan du begära detta genom att kontakta oss enligt avsnitt 12 nedan. 

9.2 I händelse av någon av de situationer som anges ovan, kan vi komma att begära att du 
bevisar din identitet genom att tillhandahålla oss en kopia av ett giltigt identifieringsmedel 
för att vi ska kunna uppfylla våra säkerhetsförpliktelser samt för att förhindra obehörigt 
utlämnande av uppgifter. 

10. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det 
syfte för vilket de samlades in eller för att efterleva lagstadgade krav eller interna 
policykrav. 

11. HUR VI UPPDATERAR ELLER ÄNDRAR DETTA MEDDELANDE OM UPPGIFTSSKYDD 

Vi kan ändra eller uppdatera delar av detta Meddelande för att upprätthålla vår 
efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar eller efter en uppdatering av våra interna 
rutiner. Vi gör detta genom att uppdatera detta Meddelande. Du kommer inte 
nödvändigtvis att bli direkt underrättad om en sådan förändring. Kontrollera därför 
regelbundet detta Meddelande så att du är fullt medveten om eventuella ändringar eller 
uppdateringar. 

12. HUR DU KAN KONTAKTA OSS 

Om du har några frågor om innehållet i detta Meddelande, om dina personuppgifter eller 
om du vill göra en begäran i relation till dina personuppgifter, kontakta oss enligt 
uppgifterna nedan: 

E-post: ENA.info@eizo.com 

13. HUR DU LÄMNAR IN ETT KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till vår tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser 
att vi har brutit mot reglerna för personuppgiftsbehandling. Kontaktuppgifter till den 
lokala nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd finns på: 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.  
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