Information för behandling av personuppgifter
Handhavande
De ansvariga informerar härmed beträffad person enligt plikt i enlighet med Art. 13 GDPR om bearbetning av personuppgifter.
1. Information enligt Art. 13, avsnitt 1 GDPR
1.1 Kontaktuppgifter till ansvariga och i förekommande fall till dataskyddsombudet
(Art. 13, avsnitt 1 lit a, GDPR)
Ansvarig enligt Art.4 Nr, 7 GDPR för bearbetning av personuppgifter är:
Baumer A/S
Företagsägare: Kurt Møller Jensen
Runetoften 19
DK - 8210 Aarhus V.
info@baumer.com
Dataskyddsombud: datenschutz@m-consecom.de
1.2 Syfte och juridisk grund för bearbetning av personuppgifter
(Art, 13, avsnitt 1 lit c GDPR)
Personuppgifter kommer att bearbetas för reklam-, marknadsförings- och driftssyften.
Juridisk grund för bearbetningen av personuppgifter sker enligt följande föreskrifter:
Bearbetning enligt Art.6, avsnitt 1 S. 1 lit. b GDPR för uppfyllande av ett avtal vars avtalspart är
beträffad person eller för att kunna genomföra avtalade åtgärder vilket krävs för att efterkomma
förfrågan från beträffad person.
Bearbetning sker enligt Art. 6, avsnitt 1 S. 1 lit. F GDPR för att skydda berättigade intressen hos
den ansvarige eller tredje part såvida inte intressena eller grundrättigheterna för beträffad person
ifråga om krav för skydd av personuppgifter överväger, i synnerhet om beträffad person är ett barn.
1.3 Berättigade intressen för ansvarige eller tredje part
(Art. 13, avsnitt 1 lit. d GDPR)
Den ansvariges intressen vid bearbetning av personuppgifter är i synnerhet kontaktuppgifter för
marknadsföringssyften, för att vinna nya kunder och att bibehålla tidigare kunder. Vidare består
det berättigade intresset i att bearbeta personuppgifter från affärspartner i att avveckla avtal med
deras arbetsgivare.
1.4 Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter
(Art. 13, avsnitt 1 lit. e GDPR)
Mottagare av personuppgifterna kan vara:

Rätt till överföring av data (Art. 20 GDPR)
Beträffad person har rätt att erhålla sina egna personuppgifter, som av de ansvariga iordningställts
i ett strukturerat, på gängse sätt framställt, i maskinläsbart format och har rätt att erhålla sina
personuppgifter utan att ansvariga försöker förhindra förmedlingen, såvida inte bearbetningen
beror på ett godkännande enligt Art. 6, avsnitt 1 lit. a GDPR, Art. 9, avsnitt 2 lit. a GDPR eller på
ett avtal enligt Art. 6, avsnitt 1 lit. B GDPR och bearbetningen därmed har automatiserats.
Rätt till återtagande av samtycke vid otillfredsställande databearbetning (Art. 21 GDPR)
Beträffad person har rätt att av skäl som uppkommer i speciella situationer när som helst ta tillbaka
sitt samtycke till att bearbeta dennes personuppgifter, enligt Art. 6, avsnitt 1 lit. e eller f GDPR; detta
gäller även för enligt dessa bestämmelser s k. profilering. Av ansvariga får inte längre bearbeta dessa
personuppgifter om dessa inte längre kan anses behövas av tvingande skäl skyddas för bearbetning
när intressen, rättigheter och friheter för beträffad person överväger, eller om bearbetningen tjänar
till att avgöra en slutlig överenskommelse, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Om personuppgifter bearbetas för direktreklam så har beträffad person rätt att när som helst ta
tillbaka sitt samtycke för att man bearbetar dennes personuppgifter för sådana syften; detta gäller
också för s.k. profilering, såvida dessa står i förbindelse med direktreklam.
Beträffad person har rätt att vid skäl som uppkommer i en speciell situation, motsätta sig bearbetning
av dennes personuppgifter för vetenskapliga eller forskningssyften eller för statistiska ändamål
enligt Art. 89, avsnitt 1 GDPR, om detta gäller bearbetning för att uppfylla en uppgift i det allmännas
tjänst.
2.3 Återtagande av samtycke 					
(Art. 13, avsnitt 2 lit. c GDPR)
Samtycke till bearbetning kan alltid återtas. Rättmätighet i att bearbeta personuppgifter på grundval
av samtycke förblir oberört tills samtycket upphör.
2.4 Överklaganderätt hos övervakande myndigheter
(Art. 13, avsnitt 2 lit. d GDPR)
Beträffad person har full besväranderätt vid rättsvidrig databehandling enligt Art. 77, avsnitt 1
GDPR hos övervakande myndigheter.
2.5 Förpliktelse eller obligatorium att iordningställa personuppgifter
(Art. 13, avsnitt 2 lit. e GDPR)
Tillhandahållande av personuppgifter krävs för att lägga upp eller avveckla avtal. Vidare är personuppgifter nödvändiga för de ansvariga för att kunna komma i kontakt med beträffad person.
Utan dessa personuppgifter kan inget avtal genomföras eller för att kunna komma i kontakt med
beträffad person.
					

		 - Avdelningar internt som är inblandade i utförandet av respektive affärsprocess 			
(t.ex. marknadsföring, drift)
		 - Koncernföretag inom Baumer-gruppen
		 - Speditörschefen (vid utskick av produkter, brev)
		 - Leverantörer (t.ex. vid garantianspråk)
		 - Uppdragstagare (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, programvarutillverkare)
		 - Offentliga myndigheter (t.ex. Skatteverket)
		 - Reklambyråer
1.5 Överföring till tredje land
(Art. 13, avsnitt 1 lit. f GDPR)
Ansvariga har för avsikt att förmedla dessa personuppgifter till tredje land utanför Europeiska
Unionen:
Schweiz: enligt Art. 45, avsnitt 1 GDPR före (utgiven av EG 25 aug. 2000, nr. L.215/1).
2. Information enligt Art. 13, avsnitt 2 GDPR
2.1 Varaktighet eller kriterier för varaktig lagring
(Art. 13, avsnitt 2 lit. a GDPR)
Denna första lagring (vid början av lagringstiden) av beträffad persons personuppgifter sker i och
med första iordningställande av personuppgifter om beträffad person.
Dennes personuppgifter kommer efter det att tidsrymden för lagringstiden utgått att raderas, såvida
inte den ansvarige har ett berättigat intresse av att fortsätta att lagra dessa. Dessa personuppgifter
får endast fortsatt lagras så länge som de behövs för dessa syften och bara så länge de verkligen
behövs.
2.2 Giltighet
(Art. 13, avsnitt 2 lit. b GDPR)
Den beträffade personen har följande rättigheter:
Upplysningsrätt (Art. 15 GDPR)
Den ansvarige tilldelar beträffad person upplysningar om vilka personuppgifter som har bearbetats,
på begäran från den beträffade personen. Den ansvarige bemödar sig att genast besvara dessa
förfrågningar om upplysningar.
Berättigande för icke-tillämpliga data (Art. 16 GDPR)
Beträffad person har rätt att utan dröjsmål kräva att få felaktiga personuppgifter rättade.
Radering (Art. 17 GDPR)
Beträffad person har rätt att kräva av den ansvarige att dennes personuppgifter omedelbart raderas
och då är de ansvariga förpliktigade att utan dröjsmål radera dessa personuppgifter såvida inte
någon av ovan nämnda juridiska grunder föreligger enligt Art. 17, avsnitt 1 lit. A-f (GDPR).
Inskränkning i bearbetningen (Art. 18 GDPR)
Die betroffene Person hat das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 lit. a- d DS-GVO gegeben ist:
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