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VEM HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER? 

Rawl Scandinavia AB med säte i Västervik, Baumansgatan 4 är registeransvarig av dina personuppgifter, vilket innebär att de 

är ansvariga för att hantera dina personuppgifter i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EC (GDPR) och andra tillämpliga lagar, liksom alla avtal och 

tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder. 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Du kan kontakta oss när som helst om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter: Rawl Scandinavia AB med säte i Västervik, Baumansgatan 4, 

Kontaktuppgifter till representant för informationssäkerhet: gdpr@rawlplug.com  

 

Du hittar mer information om hur dina personuppgifter hanteras och vilka säkerhetsåtgärder vi tillämpar, liksom dina rättigheter 

och hur de tillämpas på gdpr.rawlplug.com 

 

HANTERINGENS SYFTE OCH RÄTTSLIGA GRUND 

Dina personuppgifter och personuppgifter till personer som kontaktar oss i ditt namn som samlas in när avtal ingås eller fullgörs 

om leverans av varor och tjänster för oss behandlas enligt följande syften och rättsliga grunder: 

1) förbereda, ingå och fullgöra ett avtal mellan oss under avtalets giltighetstid och avveckling - enligt artikel 6, 

paragraf 1.b GDPR hädanefter " 

2) uppfylla rättsliga skyldigheter vi åläggs som t.ex. att lagra fakturor, utföra garantiarbetet och liknande krav, bevisa 

transaktioner osv., så länge det krävs för att uppfylla dessa skyldigheter - enligt artikel 6, paragraf 1.c GDPR (nedan 

"rättslig skyldighet"); 

3) bestämma, skydda och använda alla våra rättigheter, inklusive överlåtelse av krav mot dig till tredje part, under 

en period som inte är längre än preskriptionstiden - enligt artikel 6, paragraf 1.f GDPR hädanefter "berättigat intresse"); 

eller så länge som krävs för att uppfylla våra skyldigheter om bevis på transaktioner - enligt den juridiska skyldigheten. 

4) upprätta sammanfattningar, analyser, statistik så länge det krävs för verksamheten - enligt berättigat intresse; 

5) direkt marknadsföring under avtalets varaktighet - enligt berättigat intresse. 

6) styr försäljning, inklusive kundtjänst och analys av din finansiella kapacitet så länge det krävs när ett avtal 

ingås och för alla framtida avtal - enligt avtalets fullgörande; 

7) erbjuda försäljningsrelaterade tjänster i förhållande till ett avtal (till exempel teknisk rådgivning, utbildning, 

produktinformation, tillgång till professionella plattformar osv.) enligt ett separat avtal så länge det krävs - enligt avtalets 

fullgörande. 

 

Personuppgifter som samlas in i andra syften än att uppfylla rättsliga skyldigheter kan bli föremål för profilering, det är 
automatiserad behandling av personuppgifter för att analysera och förutsäga sådant som rör dina personliga preferenser eller 
beteende (till exempel för anpassa innehållet i marknadsföringsmaterial som skickas till dig).  

Vi samlar bara in och hanterar personuppgifter i andra syften än ovannämnda med ditt uttryckliga samtycke och i den omfattning 

du samtycker till. Du har rätt att återkalla samtycket när som helst, men det kommer inte påverka den godkända hanteringens 

laglighet innan återkallandet. 

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI? 

När vi ingår avtalet ber vi dig ge oss de personuppgifter som anges i ett beställningsformulär eller ett standardavtal (om du inte 

ger oss dessa uppgifter kommer vi inte ingå avtalet), oavsett om vi använder standardavtalet eller beställningsformulär i en viss 

situation. 

 

Utlämnandet av de ovannämnda personuppgifterna är frivilligt, men nödvändigt för att vi ska ingå och fullgöra avtalet, liksom 

för avtal om försäljningsrelaterade tjänster. 

 

UTBYTE AV INFORMATIONEN RAWPLUPG TAR EMOT 

Vi delar din personliga information med: 

1) företag som hanterar information åt oss med avseende på verksamhet som utförs på våra vägnar: 
a) inköpsagenter och andra mellanhänder vid inköp av varor och tjänster; 
b) leverantörer av marknadsföringstjänster åt oss; 
c) administratörer till våra IT-system och våra leverantörer av IT-verktyg och resurser; 
d) underleverantörer som hjälper oss uppgöra avtal, t.ex. tullagenter, transportörer; 
e) rådgivare, konsulter, revisorer, juridiska- och skatterådgivare m.fl. 

2) andra registerförare som hanterar information under eget namn: 
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a) inköpsagenter och andra mellanhänder vid inköp av varor och tjänster - för att betala deras ersättning; 
b) kurirer och postkontor; 
c) betalningsinstitut - för att hantera betalningar från eller till dig; 
d) förvärvare - vid överlåtelse av krav mot dig; 
e) statliga myndigheter, rättsväsende, lokala myndigheter - om det är krävs enligt gällande lagar. 

 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMRABETSOMRÅDET (EES) 

Vi avser skicka dina personuppgifter utanför EES (området i Europeiska Unionen, Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein) till 
medlemmarna i Rawlplug Group1, enligt gällande lagar och lämpliga säkerhetsåtgärder. Aktuell information finns på 
gdpr.rawlplug.com 

 

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE 

Vi fattar inga beslut utifrån automatisk databehandling med rättslig verkan på dig eller med avsevärd påverkan på dig. 

 

DINA RÄTTIGHETER 

GDPR ger dig följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter: 

1) tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopior på dem) - enligt artikel 15 GDPR; 
2) korrigering av dina personuppgifter - enligt artikel 16 GDPR; 
3) radering av dina personuppgifter - enligt artikel 17 GDPR; 
4) begära begränsning av hanteringen - enligt artikel 18 GDPR; 
5) begära överföring av personuppgifter - enligt artikel 20 GDPR. 

Du kan använda de ovannämnda rättigheterna genom att kontakta vår representant för dataskydd eller skicka e-post till: 
gdpr@rawlplug.com 

Vi kan kräva ytterligare information som gör det möjligt för oss att bekräfta din identitet och rättighet att använda de ovannämnda 
rättigheterna. 

 

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR 

Utöver rättigheterna under de föregående punkterna har du rätt att göra invändningar, när som helst, om vår hantering av dina 
personuppgifter (inklusive profilering) för direkt marknadsföring. När du gjort invändningen slutar vi att hantera dina 
personuppgifter för detta ändamål. 

Du har också rätt att göra invändningar, om skälen hänför sig till enskild situation, när som helst om hanteringen av dina 
personuppgifter enligt legitimt- eller allmänt intresse (inklusive profilering). Registeransvarig ska inte längre hantera dina 
personuppgifter såvida inte berättigande skäl till hanteringen presenteras som har företräde framför den registrerade personens 
intressen, rättigheter, friheter, eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga krav. 

 

KLAGOMÅL 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till: Rawl Scandinavia AB med säte i Västervik, Baumansgatan 4. 

- om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett olagligt sätt. 

 

                                                           
1
 Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6c, 51-416 Wrocław, Polen; Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polen; Koelner Polska Sp. z o.o.,  Kwidzyńska 6c, Wrocław 51-

416, Polen; Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o., Podzwierzyniec 41, Łańcut 37-100, Polen; Koelner- Inwestycje Budowlane Sp. z o.o.,  Kwidzyńska 6, Wrocław 51-416, Polen; 
Koelner Centrum Sp. z o.o., Piłsudskiego 34, Pabianice 95-200, Polen; Koelner – Tworzywa Sztuczne,  Kwidzyńska 6c, 51-416 Wrocław, Polen; Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank 

Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Storbritannien; Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Tyskland; RAWL France SAS, ZI Mitry-Compans, 12-14 Rue Marc Seguin, 
77290 Mitry-Mory, Frankrike; Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Förenade Arabemiraten; Rawlplug Building & Construction Material Trading 
(L.L.C.), Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubai, Förenade Arabemiraten; Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Sverige; 

Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irland; Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-
Přívoz, Tjeckien; KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovakien; Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Ungern; UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-
02300, Vilnius, Litauen; Koelner Ukraine LLC,  Naukova 3a, 79060 Lviv, Ukraina; Koelner Trading KLD LLC,  Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Ryssland; Rawlplug Singapore Pte. 

Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, Singapore; Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua 
Rd, Shanghai, Kina; Rawlplug Inc., Corp. Trust Center 1209 Orange St. New Castle, Delaware DE 19801, USA. 
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