
 

Information enligt Artikel 13, 14 och 21 
Europeiska Dataskydds-grundförordning (DSGVO) 
 
 
Föreliggande dataskyddsinformation (förkortat “Information“) gäller för bearbetning av personuppgifter med 
hjälp av Schüco International KG och deras dotterbolag som finns inom EU, som en del av Schüco-gruppen. 
Dotterbolag i meningen denna information är alla företag med vilka Schüco International KG direkt eller indirekt 
äger mer än 50 % av aktierna.   

 
Dataskydds-grundförordningen (DSGVO) innehåller vissa rättigheter för bearbetning av personuppgifter  i 
Artikel 12 ff. DSGVO för de personer vars personuppgifter bearbetas och måste uppfyllas av våra företag.  
Vilka enskilda data som behandlas och på vilket sätt de används, riktar sig i huvudsak enligt respektive 
förhållande till Er.  Ytterligare enskildheter eller kompletteringar till syftet med databearbetningen kan ni få veta 
i avtalsunderlag formulär, i förekommande fall en samtyckesförklaring och/eller annan information som 
färdigställts för er (t.ex. inom ramen för användning av vår hemsida) och där fastställts. 
 
Denna dataskyddsinformation kommer att uppdateras med jämna intervall.  

 
Vem är ansvarig för databearbetningen och till vem ni kan vända er 
Namn: Schüco International KG Tyskland – Filial Sverige 
Adress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka 
E-post: sverige@schueco.com, Tel.: +46 8 442 76 00 
 
Kontaktdata för dataskyddsombudr 
Namn: Schüco International KG Tyskland – Filial Sverige, området för dataskydd  
Adress: Hesselmans Torg 5, 131 54 Nacka 
E-Mail: mwinegard@schueco.com, Tel.: +46 8 442 76 00 
 
Juridiska grunder och syften med databearbetningen 
Lagring av era data kan bero på olika juridiska grunder.  
Bearbetningen av era data hänger ihop med vilken tjänst ni önskar erhålla av oss liksom vilken typ av relation 
vi har till er. 
 
Artikel 6 Avsn. 1 lit. b) Avtal eller avtalsförbere delse  
Bearbetning av era personuppgifter är nödvändiga för att kunna genomföra ett avtal med er och för att 
genomföra själva avtalet liksom för att kunna genomföra åtgärder och verksamheter inom ramen för avtalet, 
t.ex. som intressent.  
 
Utan att bearbeta era personuppgifter kan vi inte uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med er före det att 
avtalet tecknas och under avtalstiden.  
 
I synnerhet tjänar bearbetningen syftet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet motsvarande era uppdrag 
och önskningar och omfattar de härför nödvändiga tjänsterna, åtgärderna och verksamheterna.  Till detta hör 
i huvudsak all kommunikation med er under avtalstiden, påvisande av transaktioner, uppdrag och liknande 
överenskommelser liksom för att kunna genomföra kvalitetskontroller i motsvarande dokument, goodwill-
prestationer, åtgärder för styrning och optimering av affärsprocessen liksom för att uppfylla våra allmänna 
grannlaga förpliktelser, styrning och kontroll av medverkande företag, statistisk analys för företagsstyrning, 
kostnadsbedömning och kontroll, rapportering, intern och extern kommunikation, avräkning och styrning av 
utvärderingen av prestationerna, riskhantering, betalning av juridiska anspråk och advokatkostnader vid 
tvistemål, garantier för IT-säkerhet och allmän säkerhet, framför allt byggnads- och anläggningssäkerhet, 
säkerställande och tillvaratagande av företagsrättigheter (t.ex. genom tillträdeskontroller), garantier för 
integritet, autenticitet och åtkomst av data, förhindra och klara upp brott, kontroller av övervakande myndighet 
eller kontrollinstanser (t.ex. vid revision). 
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Artikel 6 Avsn. 1 lit f) Berättigat intresse från v år sida och från tredje part  
För att kunna uppfylla vår del av avtalet, respektive förberedelserna till ett avtal, bearbetar vi era data (dvs.. 
som kund, respektive som intressent) i förekommande all när detta är nödvändigt, för att tillgodose berättigat 
intresse från vår sida eller från tredje part och om ert berättigade intresse därav inte kommer i kläm.  
 
Bearbetning sker därmed i synnerhet på grund av följande syften: 
 
� vidarebefordran inom ramen för affärsverksamhet; 
� extern framställning av vårt företag (foton, video- och ljudinspelningar och mässor) för 

marknadsföringssyften och för att främja olika delar av vår verksamhet; 
� inhämtande av uppgifter liksom datautbyte med upplysningar såvitt dessa övergår företagets risktagande;  
� för att vidareutveckla våra tjänster och produkter liksom för bestående system och processer;  
� garantier för IT-säkerhet och IT-företag liksom hemsidor, genomförande av belastningstester, utveckling 

av nya, liksom anpassning av nuvarande produkter och system, migration av data för att säkerställa deras 
bärkraft och integritet i systemet och därmed även vad det gäller bearbetade data. Därigenom kommer de 
angivna personuppgifterna att i första hand användas för tester, där dessa inte kan uttolkas med sedvanliga 
affärsprogram för anonyma data, varvid datasäkerheten enligt Artikel 32 i DSGVO helt och hållet kan 
garanteras; 

� anrikning av era data, bl.a. genom att nyttja dem eller efterforska offentligt tillgängliga data; 
� statistisk utvärdering eller marknadsanalyser för genomförda prestationer och för att ge råd och vid 

nöjdhetsundersökningar, så länge som resultatet är en intresseavvägning vid respektive 
marknadsföringsaktivitet med ett berättigat intresse som betraktas vinna fördelar därigenom. Annars 
kommer era data endast för dessa syften att användas efter ert uttalade samtycke med rätt att när som 
helst återkalla detta samtycke;  

� vid reglering av juridiska anspråk och advokatkostnader vid tvistemål, som inte omedelbart kan 
underordnas avtalsförhållandena;  

� begränsad lagring av data när radering på grund av typen av lagring inte eller endast med icke-
avtalsmässig bearbetning är möjligt; 

� vid förhindrande och uppklarande av brott, såvida inte detta uteslutande måste ske på grund av lagkrav; 
� vid byggnads- och anläggningssäkerhet (t.ex. genom tillträdeskontroller och videoövervakning), så långt 

möjligt är via allmänna vidtagna försiktighetsåtgärder; 
� säkerställande och tillvaratagande av företagsrätten via motsvarande åtgärder så som videoövervakning 

som skydd mot våra kunder och medarbetare liksom för att skaffa fram bevis vid brott och för att förhindra 
att brott begås; 

� utskick av produktinformation (direktreklam) om produkter hos oss, vilka tjänar samma syften, som de 
produkter ni redan köpt av oss, om ni inte avsagt er användning av era personuppgifter för detta syfte. 

 
Artikel 6 Avsn. 1 lit a) Samtycke  
Om ni samtycker till bearbetning av era personuppgifter (t.ex. användning av era personuppgifter för 
marknadsföringssyften), är samtycket – i förekommande fall – juridiskt skäl för att genomföra motsvarande 
databearbetning.  Ert samtycke kan ni alltid för framtiden ge oss per post till Schüco International KG Tyskland 
– Filial Sverige, området för dataskydd, med följande nyckelord: tillämplighet, Hesselmans Torg 5, 131 54 
Nacka återkalla. Vad det gäller syften och konsekvenser för att återkalla eller inte ge sitt samtycke informeras 
ni speciellt om i motsvarande text för samtycke.  
 
Artikel 6 Avsn. 1 lit c) Uppfyllande av juridiska s käl eller Artikel 6 Avsn. 1 lit e) offentligt intre sse  
Som alla företag, so mär delaktiga i näringslivet, åligger också oss ett stort antal juridiska förpliktelser. Primärt 
är dessa juridiska krav (t.ex. handels- och skattelagar, sociala bestämmelser), men även i förekommande fall 
övervakande myndigheters eller andra myndigheters föreskrifter.  
Till dessa syften om bearbetning hör i förekommande fall identitets- och ålderskontroller, bedrägeri- och 
penningtvättsprevention, förhindrande, bekämpning och uppklaring av terrorismfinansiering och 
förmögenhetshotande brott, utjämningar med europeiska och internationella sanktionslistor, uppfyllande av 
skatte- och icke-företagsrättsliga kontroller- och anmälningsplikt liksom arkivering av data i syfte att främja 
dataskyddet och datasäkerheten liksom för kontroll av skattemyndigheten och andra myndigheter. De 
personuppgifter, som Schüco International KG och deras dotterbolag som finns inom EU, som en del av 
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Schüco-gruppen genom jämförelser med sanktionslister lyfter och bearbetar, kommer uteslutande att 
bearbetas för dessa syften. 
Dessutom kan offentliggörandet av personuppgifter inom ramen för myndigheter/juridiska åtgärder i syfte att 
skaffa fram bevis, strafförelägganden eller genomförande av civilrättsliga anspråk krävas. 
 
De av oss bearbetade datakategorierna, så länge som  vi inte får dessa data direkt från er, och dess 
härkomst 
Så långt detta behövs för att frambringa våra tjänster, bearbetar vi sådana data från andra företag eller från 
tredje part (t.ex. olika upplysningsbyråer, adressregister) som tillhanda håller personuppgifter. Dessutom 
bearbetar vi personuppgifter, som vi erhåller från offentligt tillgängliga källor (som t.ex. 
telefonnummerförteckningar, handels- och föreningsregister, anmälningsregister, skuldförteckningar, 
bokföringsregister, press, internet och andra medier) som är tillförlitliga och kan mottagas, erhållas eller 
förvärvas och sedan bearbetas. 
 
Relevanta personuppgifter i olika kategorier är i synnerhet sådana som: 
 
� Persondata (namn, födelsedatum, födelseort, medborgarskap, civilstånd, yrke/bransch och jämförbara 

data); 
� Kontaktdata (adress, e-postadress, telefonnummer och liknande data);  
� Adressuppgifer (anmälningsdatum och liknande data); 
� Betalning-/täckningsbekräftelser via bank- och kreditkort; 
� Informtion om er ekonomiska situation (kreditvärdighet inkl. gradering, alltså data för att bedöma betalning 

och betalningsrisk); 
� Kundhistorik; 
� Uppgifter om er användning av de av oss erbjudna medierna (t.ex. vid tidpunkten för annonsering på våra 

hemsidor, via appar eller nyhetsbrev, länkar/sidor som ni klickat på och respektive kommentarer och 
liknande) videodata. 

 
Mottagare eller mottagarkategorier för era data 
Inom vårt företag erhållna motsvarande interna ställen respektive organisationsenheter för era data, som 
behövs för att uppfylla våra avtal och juridiska föreskrifter eller inom ramen för bearbetning och omsättning av 
våra berättigade intressen.  
 
Vidarebefordran av era data till extern aparter följer uteslutande syftena att uppfylla prestationerna i nödvändig 
omfattning, t.ex. i samband med avtalsavveckling respektive efter att ni gett ert samtycke 
 
� För att kunna uppfylla juridiska föreskrifter, enligt vilka vi är skyldiga att lämna uppgifter, anmäla eller 

vidarebefordra data eller om sådan vidarebefordran ligger i det allmännas intresse; 
� så länge som externa tjänsteföretag bearbetar data på vårt uppdrag som uppdragstagare eller övertar 

funktionen med att bearbeta dessa. Härtill räknas i synnerhet följande kategorier av tjänster:  
� IT-tjänster och IT-support i syfte att genomföra projektet, hemsidehantering, definition av krav, 

införande, anpassning och utveckling av programvara liksom omhändertagande och skötsel av IT-
system och genomförandet av löpande IT-aktiviteter; 

� Scanning och utskriftstjänster; 
� programvaru- och serviceleverantörer (färdigställande av IT-applikationer), t.ex. för att skicka ut e—

post respektive för administrativa behov; 
� säkerhetstjänsteleverantörer inom ramen för fysiskt skydd och säkerhet och för datasäkerhet;  
� Reklamagenturer för att genomföra reklamkampanjer; 
� Mässtjänsteleverantörer, som på uppdrag av Schüco International KG och deras dotterbolag som finns 

inom EU, som en del av Schüco-gruppen företar optimering av själva mässupplevelsen (t.ex. 
registrering, RFID-kort); 

� Marknadsföringsinstitut som genomför forskning på uppdrag av Schüco International KG och deras 
dotterbolag som finns inom EU, som en del av Schüco-gruppen så som marknadsanalyser och enkäter 
att genomföras av deltagarna; 
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� Call-centertjänster, kontroller, datavalidering respektive realitetskontroller, dataradering, 

inköp/införskaffande av kundförvaltning, nyhetsbrev, marknadsföring, medieteknik, efterforskningar, 
riskkontroller, avräkning, telefontjänster, kontrolltjänster för näringslivet, kreditinstitut, tryckerier eller 
företag som bearbetar data.  

på grund av vårt berättigade intresse eller berättigat intresse för tredje part. 
 
Ytterligare mottagare 
Inom ramen för avtalet och i synnerhet i samband med vår tjänsteförmedling kan – allt efter det enskilda fallet 
– era personuppgifter komma att förmedlas i synnerhet till tredje part:  
 
� medverkande företag inom Schüco-gruppen (på grund av gemensamt nyttjande av gruppens egna IT-

system och internationell affärsverksamhet, kan personuppgifterna, som Schüco-gruppen [medverkande 
företag] som bearbetas av andra företag inom Schüco-gruppen komma att delas upp); 

� advokater, skatterådgivare, konkursförvaltare, näringslivskontrollanter; 
� posten, budfirmor och logistikpartner; 
� samarbetspartners såsom hotell, hyrbilsfimor, när vi bokar  in ett mässbesök; 
� mässarrangörer. 

  
Vi kommer då inte att vidarebefordra personuppgifterna till tredje part.  Såvida vi ger olika tjänsteleverantörer 
inom ramen för ett uppdrag, erhåller alla data där samma säkerhetsstatus som hos oss.  I övriga fall får 
mottagaren endast använda dessa data för de syften för vilka dessa vidarebefordrats. 
 
Varaktighet för lagring av data 
Vi bearbetar och lagrar personuppgifterna under den tid som vi har en affärsrelation. Detta innefattar också 
tiden för förberedelser och slutande av avtal liksom tiden för avveckling av ett avtal.  
 
Dessutom åligger det oss olika slags lagrings- och dokumentationsplikter som framgår av Handelsbalken 
(HGB) och den s k. Abgabeordnung (AO). De där angivna fristerna för att lagra respektive dokumentera uppgår 
till upp till 10 år efter det att en afffärsrelation funnits.  
 
Vidare kan specialföreskrifter finnas som kräver en längre lagringstid, som till exempel för att samla bevis inom 
ramen för den obligatoriska deklarationen.  Enligt §§ 195 ff i Civilrättslagen (BGB) uppgår den ordinarie 
deklarationsfristen vanligen till 3 år, men det kan också handla om upp till 30 år.   
 
Om de data som bearbetats för ett särskilt syfte inte längre behövs, kommer dessa att regelbundet raderas, 
såvida inte – en frist krävs för att åter bearbeta desamma överväger berättigade intressen.  Ett sådant 
övervägande berättigat intresse föreligger t.ex. när radering på grund av speciallagring inte eller endast med 
stora problem kan ske i speciella situationer och om bearbetning för andra syften är utesluten på grund av 
tekniska och administrativa åtgärder.   
 
Rätt att erhålla upplysning, radering, återtagande av samtycke och ytterligare rättigheter finns angiv na 
i Artikel 15-22 i DSGVO 
Dessutom kan man göra gällande rättigheterna i Artikel 15-22 i DSGVO.  
 
Rätt till upplysning   
Ni har rätt att av oss begära bekräftelse beträffande personuppgifter som bearbetas: om så är fallet, har Ni rätt 
att få upplysning enligt Artikel 15 i DSGVO om enskilda uppförda upplysningar.  
 
Rätt till rättelse  
Ni har rätt att av oss ofördröjligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och i förekommande fall att 
begära komplettering av desamma (Artikel 16 DSGVO). 
 
Rätt till radering 
Ni har rätt att av oss ofördröjligen begära radering av personuppgifter såvida de villkor som finns uppställda i 
Artikel 17 i DSGVO kan tillämpas i det enskilda fallet om dessa data inte längre behövs för syftet.  
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Rätt att begränsa bearbetning  
Ni har rätt att av oss begära begränsad bearbetning av personuppgifterna när skälen enligt Artikel 18 i DSGVO 
är tillämpliga, t.ex. när ni har tagit tillbaka samtycket att bearbeta dessa under tiden som prövning pågår hos 
oss.  
 
Rätt att ta tillbaka samtycket  
Ni har rätt att ta tillbaka samtycket om det uppkommer en speciell situation vad det gäller bearbetning av 
personuppgifterna genom att ta tillbaka samtycket. Vi bearbetar då inte längre personuppgifterna, såvida inte 
tvingande skyddsskäl för bearbetning tillbakavisar detta, d v s. sådant som överväger intresse, rättigheter eller 
friheter för Er eller om bearbetningen tjänar till att reglera skulder, att utöva eller försvara juridiska anspråk 
(Artikel 21 i DSGVO). 
 
Rätt att besvära sig hos övervakande myndigheter 
Ni har rätt att besvära er hos en övervakande myndighet om ni är av den åsikten att bearbetningen av 
personuppgifterna inte tillgått på rätt sätt enligt DSGVO (Artikel 77 i DSGVO).   
Ni kan åberopa denna rättighet hos en övervakande myndighet i respektive medlemsstat, på bostadsorten, 
via arbetsplatsen eller på den ort där felet begåtts.   
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