
Uddeholms AB 
 

Page 1/4 

Version: February 6, 2019  

Allmän dataskyddsinformation till våra affärspartners 
 

 

I vår affärsrelation med dig är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter. “Personuppgifter” 

är all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn och e-post-

adresser). 

 

Att skydda säkerheten och integriteten för personuppgifter tillhörande våra affärspartners (såsom kunder och 

leverantörer) är mycket viktigt för Uddeholms AB, 683 85 Hagfors, SE och dess dotterbolag (tillsammans  “Ud-

deholm”). Vi är skyldiga att skydda dina uppgifter och tar denna förpliktelse på största allvar. Vi förvänta oss 

detsamma från våra affärspartners. 

 

Uddeholms AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som anges i detta doku-

ment.  

 

Nedan finner ni en sammanfattning av den behandling av personuppgifter som görs i relation till våra affärs-

partners: 

 

1.  Kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamål med behandlingen och rättslig grund 

 

I samband med affärsrelationer med våra affärspartners kan Uddeholm komma att behandla personuppgif-

ter för följande ändamål: 

» För att kommunicera med affärspartners om produkter, tjänster och projekt, t.ex.  för att behandla 

förfrågningar från affärspartners 

» I syfte att inleda, bearbeta och hantera (kontraktuella) relationer och upprätthålla affärsrelationer 

mellan Uddeholm och affärspartnern, t.ex. vid behandling av en order för olika produkter eller tjäns-

ter, för hantering av betalningar, för redovisning-, fakturerings- och inkasseringsändamål, för att ge-

nomföra leveranser samt för att utföra underhåll och reparationer 

» För att utföra kundundersökningar, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser, tävlingar och 

andra marknadsföringsaktiviteter eller evenemang 

» I syfte att upprätthålla och skydda säkerheten för våra produkter, tjänster och webbplatser, för att 

förebygga och upptäcka säkerhetshot, bedrägerier och annan brottslig eller skadlig verksamhet 

» För att säkerställa fullgörandet av (i) rättsliga förpliktelser (såsom redovisningsskyldighet i enlighet 

med gällande lagstiftning inom t.ex. skatteområdet) och (ii) Uddeholms (och dess moderbolag ”voe-

stalpines”) riktlinjer 

» I syfte att lösa tvister, genomdriva olika typer av kontraktuella överenskommelser och för att fastställa, 

utöva eller försvara rättsliga anspråk 

 

För ovan nämnda ändamål kan Uddeholm komma att behandla följande kategorier av personuppgifter: 

» Kontaktinformation inom företag, såsom namn, arbetsadresser, arbetstelefonnummer och e-posta-

dresser; 

» Betalningsuppgifter, såsom uppgifter behövliga för att hantera betalningar och förebygga bedräge-

rier, inklusive kreditkortsnummer och säkerhetskoder för kort; 
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» Information hämtad från offentligt tillgängliga källor, informationsdatabaser och kreditbyråer; 

» Annan information som måste behandlas för att initiera, bearbeta och hantera (kontraktuella) relat-

ioner och för att upprätthålla affärsrelationer, eller information som du frivilligt tillhandahåller såsom 

information som lämnas i samband med gjorda beställningar, beställningsdetaljer, förfrågningar eller 

projektdetaljer, korrespondens samt övriga uppgifter som är hänförliga till affärsrelationen. 

Vår behandling av personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla ovannämnda ändamål inklusive full-

görandet av ett avtalsförhållande/avtalsförpliktelser eller för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås 

med affärspartnern. 

 

Om inte annat anges är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter artikel 6.(1 ) (a) (om samtycke 

har lämnats) eller artikel 6. (1)( b) eller (f) i Dataskyddsförordningen (GDPR), nämligen: 

» behandling är nödvändig för utförandet av ett avtal till vilket den registrerade är part eller för åtgär-

der som behöver vidtas innan avtalets ingång.  

» behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts  

berättigade intresse(n). 

Om ovannämnda personuppgifter inte tillhandahålls eller är otillräckliga eller om Uddeholm inte kan samla in 

de aktuella personuppgifterna, kan de angivna ändamålen inte uppfyllas. Inte heller kan de mottagna för-

frågningarna behandlas. Observera att detta i sådant fall inte ska betraktas som underlåtenhet av Uddeholm 

att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal. 

 

2. Överföring och utlämnande av personuppgifter 

 

Om det är tillåtet enligt lag kan Uddeholm komma att överföra personuppgifter till andra företag inom den 

koncern i vilken Uddeholm ingår (voestalpine, se www.voestalpine.com/locations), eller till domstolar, myndig-

heter, advokater eller andra affärspartners (till exempel frakt- och logistikpartners för genomförande och be-

handling av olika beställningar). 

 

Vidare anlitar Uddeholm personuppgiftsbiträden (tjänsteleverantörer) för behandling av personuppgifter (till 

exempel inom ramen för ett IT-supportavtal). Dessa personuppgiftsbiträden är, enligt avtal, skyldiga att agera 

i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. 

 

Mottagare av personuppgifter kan i vissa fall befinna sig i länder utanför den Europeiska Unionen (”tredje 

länder”), där tillämpliga lagar inte erbjuder samma nivå av dataskydd som lagarna i respektive persons hem-

land. I detta fall överförs, i enlighet med lagstadgade krav, personuppgifter endast om den Europeiska kom-

missionen har antagit ett beslut om en adekvat skyddsnivå för sådant tredje land, om lämpliga skyddsåtgär-

der har vidtagits (t.ex. EU:s Standardavtalsklausuler), om mottagaren deltar i ett godkänt certifieringssystem 

(t.ex. EU:s och USA:s överenskommelse om ”Privacy Shield”), om bindande företagsbestämmelser tillämpas i 

enlighet med artikel 47 i Dataskyddsförordningen eller om det finns ett undantag för specifika situationer i 

enlighet med artikel 49 i Dataskyddsförordningen (t.ex. för att du uttryckligen samtyckt till den föreslagna 

överföringen, efter att ha informerats om de eventuella riskerna med sådan överföring på grund av avsaknad 

av ett adekvat beslut och lämpliga skyddsåtgärder). Ytterligare information och en kopia av de genomförda 

åtgärderna kan erhållas från den kontakt som anges under punkt 6 nedan. 

 

 

 

 

http://www.voestalpine.com/locations
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3. Lagringstider 

 

Om inte annat uttryckligen anges vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter (t.ex. i samband 

med att du ger ett samtycke) kommer dina personuppgifter raderas om det inte längre är nödvändigt att 

behålla personuppgifterna för att uppfylla det/de ändamål för vilka de samlades in och om det inte föreligger 

en lagstadgad skyldighet att behålla dem (såsom skatterättsliga eller civilrättsliga) eller för att  fastställande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk kräver att vi behålla uppgifterna ytterligare.  

 

4. Rätt till tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av behandling, rätt att in-

vända mot behandling, rätt till dataportabilitet och rätt att dra tillbaka uttryckligen beviljat sam-

tycke 

» I enlighet med artikel 15 i Dataskyddsförordningen har du rätt att få bekräftelse från den personupp-

giftsansvarige på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och samt att få tillgång 

till information om dessa uppgifter. 

» I enlighet med artikel 16 i Dataskyddsförordningen har du rätt att utan otillbörligt dröjsmål få korrige-

rat felaktiga personuppgifter samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.  

» I enlighet med artikel 17 i Dataskyddsförordningen har du rätt att radera dina personuppgifter. 

 

» I enlighet med artikel 18 i Dataskyddsförordningen har du rätt att begränsa behandlingen av dina 

personuppgifter.  

» I enlighet med artikel 20 i Dataskyddsförordningen har du rätt till dataportabilitet. 

» I enlighet med artikel 21 i Dataskyddsförordningen har du rätt att invända mot behandlingen av 

dina personuppgifter. 

» Slutligen har du rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten. 

» Om behandlingen av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt 

samtycke när som helst. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling 

som har gjorts innan det att samtycket återkallas. 

 

För att vi effektivt ska kunna besvara en begäran enligt någon/några av punkterna ovan, ber vi dig att kon-

takta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som listas nedan samt att du förser oss med en bekräftelse på din 

identitet, till exempel genom att skicka oss en elektronisk kopia av en giltig ID-handling som styrker din iden-

titet. 

 

5. Skydd av dina personuppgifter 

 

Säkerheten för dina personuppgifter är oerhört viktig för oss. Vi vidtar specifika åtgärder för att skydda dina 

personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, manipulation eller avslöjande, vilka bl.a. innefattar 

följande åtgärder:  

» Begränsad tillgång till våra lokaler (åtkomstkontroll) 

» Implementation av åtkomstbegränsningar och skydd av medier (åtkomst- och överföringskontroll) 

» Utplacering av nätverkssäkerhetsåtgärder som antivirusprogram, brandväggar, säkerhetsuppdate-

ringar etc. (nätverkskontroll) 
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Alla personuppgiftsbiträden som vi anlitar är bundna av våra säkerhetsprinciper och är skyldiga att införa 

likvärdiga eller samma säkerhetsåtgärder. 

 

6. Kontakt 

 
För frågor som rör dataskydd och för att göra dina rättigheter gällande, vänligen kontakta Uddeholms data-

skyddsorganisation på gdpr@uddeholm.com.  

 

Dataskyddsombud för Uddeholm är: 

 

Sanda Karphammar 

Uddeholms AB 

683 85 Hagfors 

Sverige  

E-post: gdpr@uddeholm.com  

Telefon: +46 563 17528 

 

Detta allmänna dataskyddsmeddelande för affärspartners kan komma att revideras från tid till annan. Datu-

met för senaste revisionen finns angivet i sidfoten. 
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