
 

 

VEM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER 

RAWL SCANDINAVIA AB med säte i Vatervik , Sverige, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

 

Rawplug Spółka Akcyjna och Koelner Rawlplug IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med sitt registrerade säte i 

Wrocław , Polen kan vara ansvarig för dina personuppgifter (i betydelsen av artikel 26 i GDPR) i relation till data som behandlas 

i Rawlplug Groups IT-system 1. 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

Du kan kontakta oss när som helst angående dina personuppgifter som behandlas av oss. 

 

Kontaktuppgifter: 

Rawl Scandinavia AB , Baumansgatan 4, S-593 32 VÄSTERVIK, Sverige , gdpr.se@rawlplug.com  

 

RAWLPLUG SA och Koelner Rawlplug IP sp. z oo  

ul . Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polen, gdpr@rawlplug.com  

 

 

VAD ÄR SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING 

Dina personuppgifter, såväl som personuppgifter om personer som kontaktar oss i ditt namn, insamlade i samband med att ingå 

och utföra avtal om leverans av varor eller tjänster av oss, behandlas för ändamål och på lagliga grunder enligt följande: 

1) förbereda, ingå och utföra ett avtal med den registeransvarige, för kontraktets löptid och dess avveckling i 

efterhand – på grundval av artikel 6 par. 1.b GDPR (hädanefter kallad "utförande av ett kontrakt"); 

2) efterlevnad av alla juridiska skyldigheter som ålagts oss , såsom utfärdande och lagring av fakturor, utförande 

av garantianspråk och liknande anspråk, bevis på transaktioner etc., under den tid som krävs för att uppfylla sådana 

skyldigheter tills sådana förpliktelser löper ut eller blir omöjliga att verkställa - på grund av artikel 6 mom. 1.c GDPR 

(hädanefter kallad "rättslig skyldighet"); 

3) fastställa, skydda och genomdriva någon av våra rättigheter , inklusive överlåtelse av anspråk mot dig till tredje 

part, för en tid som inte är längre än preskriptionstiden - på grundval av artikel 6 par. 1.f GDPR (hädanefter kallat 

"berättigat intresse"); eller för den tid som krävs för att utföra skyldigheter avseende bevisföring av transaktioner - på 

grundval av rättslig skyldighet. 

4) direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster, under perioden fram till ditt återkallande av samtycke – 

endast med förbehåll för de syften som anges i ditt separata samtycke. 

5) styra försäljningen, inklusive kundservice och analys av din ekonomiska kapacitet, under den tid som behövs 

för att utföra dessa aktiviteter under ingående av ett kontrakt och eventuella framtida kontrakt – på grundval av 

fullgörandet av ett kontrakt; 

6) utföra sammanfattningar, analyser, statistik under den tid som krävs för att utföra sådana aktiviteter – på grundval 

av legitimt intresse; 

7) tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster, kopplade till ett försäljningskontrakt (till exempel teknisk rådgivning, 

utbildningar, produktinformationstjänster, tillgång till professionella plattformar etc.), på grundval av ett separat avtal, 

under den tid som behövs för att utföra dessa tjänster – på grundval av fullgörandet av ett kontrakt. 

  

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för andra ändamål än ovan endast med ditt uttryckliga samtycke och endast inom 

ramen för sådant samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla samtycket, men ett återkallande av samtycket kommer inte 

att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på samtycke innan dess återkallelse. 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 

Vid tidpunkten för att ingå ett avtal ber vi dig att förse oss med personuppgifter som anges i en beställning eller 

standardavtalsformulär (om du inte förser oss med dessa uppgifter kommer vi inte att ingå ett avtal), oavsett om vi använder 

standardkontrakt eller beställning bildas i en viss situation. Dessa personuppgifter kan innefatta men är inte begränsade till ditt 

namn, efternamn, identifikationsnummer avseende ditt företag, personnummer, e-postadress, uppgifter som är nödvändiga för 

att utföra betalning. 

 

 
1Vi är den del av kapitalgruppen som består av de företag som värvas på https://gdpr.rawlplug.com/processing/ , då och då 
kallade "Rawlplug Group". 
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Tillhandahållandet av ovanstående personuppgifter är frivilligt , dock nödvändigt för att vi ska kunna ingå och utföra ett avtal 

samt avtal om försäljningsrelaterade tjänster. 

 

DELNING AV INFORMATIONEN RAWLPLUG TAGER TILL 
Vi delar din personliga information med: 

1) processorer som behandlar uppgifter för vår räkning med avseende på aktiviteter som utförs för vår räkning: 
a) inköpsagenter och andra mellanhänder i färd med att köpa varor och tjänster; 
b) leverantörer av marknadsföringstjänster för oss eller försäljningsrelaterade tjänster; 
c) administratörer av våra IT-system och förse oss med IT-verktyg och resurser; 
d) underleverantörer som hjälper oss att utföra ett kontrakt, till exempel beställningsagenter, transportörer; 
e) rådgivare, konsulter, revisorer, juridiska och skatterådgivare, revisorer mm. 

2) andra registeransvariga som behandlar uppgifter i eget namn: 
a) inköpsagenter och andra mellanhänder i processen för att köpa varor och tjänster – för att reglera deras ersättning; 
b) kurirer och postkontor; 
c) betalningsinstitut – för att behandla alla betalningar från eller till dig; 
d) överlåtare – vid överlåtelse av anspråk som vi kan ha mot dig; 
e) statliga myndigheter, företagsinformationskontor, rättsväsendet, lokala myndigheter – om det är nödvändigt enligt 

gällande lagar. 

 
BEHANDLINGSPERIODEN 
 
Särskilda perioder för behandling av dina personuppgifter av oss anges i beskrivningen av ändamål och rättslig grund för vår 
behandling ovan. 
 
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKT EKONOMISKA OMRÅDET (EES) 
Vi har för närvarande inte för avsikt att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

AUTOMATISKT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE 
Vi fattar inga beslut som grundar sig på automatiserad databehandling som ger en rättslig verkan för dig eller avsevärt påverkar 
dig. 

DINA RÄTTIGHETER 
GDPR ger dig följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter: 

1) åtkomst till dina personuppgifter (inklusive att ta emot kopior av dem) – enligt artikel 15 GDPR; 
2) korrigera dina personuppgifter – enligt artikel 16 GDPR; 
3) radera din personliga data – enligt artikel 17 GDPR; 
4) att kräva begränsning av behandlingen – enligt artikel 18 GDPR; 
5) att kräva överföring av personuppgifter – enligt artikel 20 GDPR. 

Du kan upprätthålla ovanstående rättigheter genom att kontakta den registeransvarige eller skicka ett respektive e-
postmeddelande till vår adress: gdpr.se@rawlplug.com     

Vi kan kräva ytterligare information som gör det möjligt för oss att verifiera din identitet och din rätt att upprätthålla ovanstående 
rättigheter. 

RÄTTEN ATT INvända 
Förutom de rättigheter som nämns i föregående stycken, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina 
personuppgifter av oss (inklusive profilering) för direktmarknadsföringsändamål. Efter att ha lämnat in invändningen kommer vi 
att avstå från att behandla dina uppgifter för detta ändamål. 

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse eller 
allmänt intresse (inklusive profilering), av skäl som hänför sig till din speciella situation. Den personuppgiftsansvarige ska inte 
längre behandla personuppgifterna om inte den personuppgiftsansvarige visar övertygande legitima skäl för behandlingen som 
åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk 
. 

KLAGOMÅL 
Du har rätt att lämna in ett klagomål till ett dataskyddskontor som är behörigt för den registeransvariges säte. Du kan hitta 
detaljerad 

information och kontaktuppgifter på följande webbplats: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en 
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- om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt. 

 


