
Weishaupt-koncernen anser att skydd av personuppgifter är en 
viktig fråga. 
 
Med informationerna nedan vill vi därför ge en överblick över vår 
behandling av personuppgifter om dig som samarbetspartner till 
oss samt dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförord-
ningen (EU) 2016/679. Vilka uppgifter, som används och på vil-
ket sätt, beror särskilt på leveransomfattning och tjänsternas 
omfattning som begärts eller har avtalts.  
Därför vill inte alla delar i detta dokument gälla för dig. Vem är 
den ansvarige för uppgiftsbehandlingen och vem skall du kon-
takta? 
 
Den personuppgiftsansvarige är: Weishaupt Svenska AB,  
Kapplöpningsgatan 14, 252 30  Helsingborg, Sverige 
 
Kontaktuppgifter om dataskyddsombudet: 
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud i företaget genom att 
skriva till e-postadressen: 
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de  
 
eller per post genom att skriva till:  
Weishaupt Svenska AB 
Kapplöpningsgatan 14,  
252 30  Helsingborg, Sverige 
Att.: Dataskyddsombudet 
 
 
1.   Vilka uppgifter behandlar Weishaupt-koncernen? 
       Vi behandlar personuppgifter, som vi mottar i samband med 

affärsverksamheten från våra kunder eller andra registrerade. 
Dessutom behandlar vi – i den utsträckning det är nödvän-
digt för att fullgöra våra avtalsbaserade tjänster – person-
uppgifter, som blir oss lagligen tillgängliga genom offentliga 
källor (t.ex. medier eller internet) eller genom andra företag, 
avtalspartner eller från tredje part (t.ex. en byrå för ekono-
misk information). 

 
       Relevante personuppgifter är: 
       –   Förnamn och efternamn 
       –   Adress, e-postadress, telefonnummer och ev. faxnummer 
       –   Identifieringsinformation 
       –   Kontouppgifter om nödvändigt (t.ex. för en elektronisk 

banköverföring) 
 
       Dessutom behandlas alla uppgifter, som är nödvändiga för 

genomförande av vårt avtal med dig. 
 
 
2.   Ändamål och rättslig grund för uppgiftsbehandlingen 
       Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna 

i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och 
Dataskyddslagen SFS (2018:218) 

 
      a)  För att fullgöra ett avtal enligt artikel 6 punkt 1 b i 

den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 
2016/679 

            Syftet med uppgiftsbehandlingen grundar sig huvudsakli-
gen på varan eller den respektive tjänsten. Insamlingen 
av dina uppgifter sker främst av följande skäl: 

            –   För att fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter. 
            –   För att fullgöra våra skyldigheter rörande genom-

förande av åtgärder innan ett avtal ingås. 
            –   För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter (t.ex. 

kontroll av EU-sanktionsförteckningar). 
            –   För att kunna identifiera dig som kund. 
            –   För att kunna fakturera och om nödvändigt att kunna 

påminna vid en underlåtenhet att betala. 
            –   För utövande av eventuella rättsliga anspråk mot dig. 

      b)  Med avseende på intresseavvägning enligt artikel 6 
punkt 1 f i den allmänna dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679 

            Förutom att behandla dina uppgifter i den utsträckning 
det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsmässiga skyl-
digheter behandlar vi dina uppgifter för att tillvarata våra 
eller tredje parts berättigade intressen: 

            –   Åtgärder för säljstyrningen och vidareutvecklingen av 
tjänster och produkter. 

            –   För fastställande av rättsliga anspråk och som försvar 
vid tvister. 

            –   Åtgärder för skydd av byggnader och anläggningar. 
            –   Organisatoriska processer inom Max Weishaupt-kon-

cernen. 
 
      c) På grund av ditt samtycke enligt artikel 6 punkt 1 a i 

den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 
2016/679 

            I den utsträckning du uttryckligen har lämnat oss ditt 
samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för 
specifika ändamål (t.ex. undersökningar, bedömningar, in-
bjudningar till evenemang, framställning och publicering 
av fotografier, reklaminsatser, etc.), har vi på grundval av 
detta samtycke rätt att behandla dessa uppgifter. Ett  
tidigare lämnat samtycke kan när som helst återkallas, 
vad gäller behandlingen i framtiden. Detta gäller även ett 
samtycke, som är meddelat oss, före den allmänna data-
skyddsförordningen (EU) 2016/679 trädde i kraft, dvs. 
före den 25 maj 2018. Återkallandet av ett samtycke gäl-
ler endast för framtiden och ska inte påverka laglighetet 
av behandlingen som grundar sig på samtycke innan 
detta återkallas. 

            Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att 
skriva till följande e-postadress:  
datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 

 
      d) För att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 6 

punkt 1 c i den allmänna dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679 

            (T.ex. kontroll av de europeiska sanktionslistorna vid  
exportkontrolltest). 

 
 
3.    Vem har tillgång till dina uppgifter? 
       Inom Weishaupt-koncernen kan endast de personer som 

behöver uppgifterna för att kunna fullgöra våra avtalsmässiga 
och rättsmässiga skyldigheter, få tillgång till dina uppgifter. 
Dessutom kan tjänsteleverantörer som vi samarbetar med få 
tillgång till uppgifterna för att fullgöra ovannämnda skyldig- 
heter. Detta gäller bland annat företag inom följande bran-
scher: IT-tjänster, logistik, tryckeritjänster, telekommunikation, 
rådgivning, banker, försäkringsföretag, revisorer och myndig-
heter. 

       När tredje part får tillgång till dina personuppgifter, genomför 
Weishaupt de tekniska och organisatoriska åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att dina personuppgifter endast  
behandlas i den utsträckning det är nödvändigt. I allmänhet 
får Weishaupt endast lämna ut uppgifter om våra kunder, om 
så föreskrivs i lagstiftning, kunden uttryckligen har lämnat sitt 
samtycke eller om det är nödvändigt för att fullgöra kvar- 
stående avtalsmässiga tjänster. 

       Eftersom Weishaupt är ett globalt företag förekommer det 
att uppgifter behandlas av Weishaupt-bolag i andra länder, 
om dessa har ett berättigat intresse enligt artikel 6 punkt 1 f i 
den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679).  
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4.   Blir uppgifterna överfört till länder utanför EU? 
       Uppgifter överförs till personer i länder utanför Europeiska 

Unionen (så kallade tredjeländer) om: 
       –   Det är nödvändigt för att utföra ditt uppdrag (t.ex. betal-

ningsuppdrag) 
       –   Det är ett lagstadgat krav (t.ex. skattemässig anmälnings-

skyldighet) eller 
       –   Du har lämnat oss ditt samtycke. 
 
       Om personuppgifter överförs till tredjeländer, uppfyller vi 

eller personuppgiftsbiträdet vi har anförtrott, de tillämpliga 
bestämmelserna enligt artikel 44 om dataskydd i den all-
männa dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 för att sä-
kerställa att den nivå på skyddet av fysiska personer, som  
säkerställs genom denna förordning inte undergrävs. 

 
 
5.   Hur länge förvaras personuppgifter? 
       Vi behandlar och förvarar dina personuppgifter, så länge det 

är nödvändigt för att kunna fullgöra våra avtalsmässiga och 
lagstadgade skyldigheter eller som vi är skyldiga att förvara 
uppgifterna enligt lag. 

 
 
6.   Dina rättigheter som registrerad 
       Den registrerade har enligt artikel 15 i den allmänna data- 

skyddsförordningen (EU) 2016/679 rätt att få tillgång till och 
enligt artikel 16 i (EU) 2016/679 rätt till rättelse av person- 
uppgifter som insamlats om dig. Du har som registrerad 
även rätt att få lagrade personuppgifter om dig rättade eller 
kompletterat. 

 
       Du har rätt till radering enligt artikel 17 i den allmänna  

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du har rätt att få 
lagrade personuppgifter om dig raderade om behandlingen 
av uppgifterna inte är nödvändiga för att utöva rätten till  
yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig 
förpliktelse, för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse, eller 
för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga 
anspråk. 

 
       Du har rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i 

den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du 
har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter 
begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, 
behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av 
personuppgifterna. 

 
       Du har rätt att göra invändning mot behandlingen enligt arti-

kel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 
2016/679). 

 
       Du har rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i den allmänna 

dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Om du kräver det 
skall Weishaupt ta ut de personuppgifter som du har tillhan-
dahållit oss i ett strukturerat format.  

 
       Med avseende på din rätt att få tillgång och till radering av 

personuppgifter gäller inskränkningarna enligt den allmänna 
dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) och 5 kap., §§ 1 
och 2 i Dataskyddslagen SFS (2018:218).  

 
       Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till den behöriga 

dataskyddstillsynsmyndigheten för Weishaupt Svenska  
enligt artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 
2016/679. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den för 
Weishaupt Svenska behöriga tillsynsmyndigheten, t.ex. om 
du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider 
mot denna förordning. 

Den behöriga tillsynsmyndigheten för den personuppgifts- 
ansvarige är:  
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm  
(imy@imy.se) 
 
      Kontaktpunkt: 
       Weishaupt Svenska AB 

Kapplöpningsgatan 14,  
252 30  Helsingborg, Sverige 

 
       E-postadress: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
 
 
7.    Är du skyldig att tillhandahålla personuppgifterna? 
       När det gäller affärsrelationen mellan dig och Weishaupt är 

du skyldig att tillhandahålla de personuppgifter som är nöd-
vändiga för oss för att kunna inleda, genomföra eller avsluta 
vår handel med dig och för att kunna fullgöra våra avtalsmäs-
siga skyldigheter i detta syfte eller för den lagstadgade in-
samling av personuppgifter. Utan dessa uppgifter är det i 
allmänhet inte möjligt för oss att ingå ett avtal med dig, att 
utföra eller att avsluta avtalet.  

 
 
8.   Kontakt 
       Har du eventuella förslag eller önskar ge in ett klagomål rö-

rande behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar 
vi att du vänder dig till vårt dataskyddsombud: 

 
       Dataskyddsombud 
       Weishaupt Svenska AB 
       Kapplöpningsgatan 14,  
       252 30  Helsingborg, Sverige 
       eller  
       E-postadress: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de 
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