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INTEGRITETSMEDDELANDE 

Om du har frågor kring denna policy, vänligen kontakta dataskyddschefen på 

DataProtectionManager@Snapon.com. 

Skyddet av din integritet i bearbetningen av personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi ägnar 

särskild uppmärksamhet åt i våra affärsprocesser. 

I denna integritetspolicy ges svar på vanliga frågor om de typer av uppgifter som vi samlar in från 

leverantörer och hur de används.  Vi vill be att du noga läser igenom följande så att du är införstådd 

med vårt synsätt och våra rutiner gällande personuppgifter och hur vi behandlar dem.  

1. Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in och behandlar en rad personuppgifter, däribland:  

Uppgifter som du lämnar till oss: 

 Detta är information om dina anställda som du eller de lämnar till oss genom att fylla i 

blanketter på vår webbplats eller genom kontakt med oss via telefon eller e-post, genom 

personlig kontakt eller på mässor.  Den information som lämnas till oss kan exempelvis 

inbegripa namn, titel, adress, företagstelefonnummer, köpinformation, e-postadress i 

företaget, faxnummer, hemland, finansiell och skatterelaterad information, information om 

företagsregistrering, affärsrelaterad information och enkätsvar.  

Uppgifter som vi samlar in från andra källor: 

 Vi samarbetar även med tredje parter, till exempel affärspartner, underleverantörer av 

teknik-, betalnings- och leveranstjänster, analysföretag, leverantörer av sökinformation och 

aggregerade data samt kreditupplysningsfirmor.  

2. Hur använder vi dessa personuppgifter? 

Vi kan komma att använda de personuppgifter som vi har om dig på följande sätt: 

 I affärssyfte: för att genomföra en transaktion eller fullgöra våra skyldigheter i avtal som du 

kan ha med oss, utföra en kreditkontroll, skicka förnyelsemeddelanden, upprätta och 

hantera konton, hantera program för efterlevnad av bestämmelser i enlighet med gällande 

lag, inklusive, utan begränsning, efterlevnad av korruptionslagstiftning och av lagar, regler, 

föreskrifter och förordningar om uppfyllande av produktkrav samt för att analysera och ta 

fram nya produkter och tjänster. 

 För stödtjänster: för att tillhandahålla kundsupport samt hantera garantier och returer eller 

andra kvalitetsaspekter. 
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 För skydd av våra rättigheter och vår egendom: för att skydda rättigheter och egendom 

som tillhör oss eller våra affärspartner, franchisetagare, återförsäljare, leverantörer, kunder 

och andra, om vi har rimlig anledning att tro att sådana rättigheter eller sådan egendom har 

påverkats eller kan påverkas samt för att återvinna fordringar eller förebygga, upptäcka, 

identifiera, utreda, svara på och skydda oss mot potentiella eller faktiska anspråk, ansvar 

samt överträdelser och förbjuden verksamhet. 

 För information till våra affärspartner: för att förvalta och utveckla vårt affärsförhållande 

med dig, dela information inom vår koncern samt för att genomföra en transaktion med dig. 

 För enkäter: för att begära och få information av dig gällande din roll som leverantör.  

3. På vilka rättsliga grunder samlar ni in och använder mina uppgifter? 

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller i syfte 

att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås, (ii) för våra berättigade intressen och i 

överensstämmelse med dina grundläggande rättigheter och friheter och/eller (iii) på grund av ett 

rättsligt krav.  

4. Överförs eller lämnas mina personuppgifter till tredje parter? 

Snap-on Incorporated är en global organisation med anknutna bolag, dotterbolag, affärsprocesser, 

förvaltningsstrukturer och tekniska system som är gränsöverskridande. I denna egenskap kommer vi 

att dela de personuppgifter som vi samlar in med andra bolag inom Snap-on Incorporated-

koncernen och överföra dem till länder i världen där vi bedriver verksamhet som har samband med 

de användningsområden som anges ovan och i enlighet med denna integritetspolicy. 

 Under förutsättning att det är i linje med gällande lagstiftning och/eller denna integritetspolicy, 

kommer vi även att lämna ut dina personuppgifter till utvalda oberoende tredje parter, inklusive 

sådana som behandlar och hanterar transaktioner, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag 

och/eller andra företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, professionella 

tjänsteleverantörer (däribland översättare, juridiska rådgivare och revisorer), övriga parter i ett mål 

som har laglig rätt att få sådan information samt deras ombud och experter, brottsbekämpande 

myndigheter och andra statliga myndigheter. 

Vi kommer att lämna ut sådana uppgifter i följande syften: 

 För att genomföra det rättsliga avtalet mellan oss och tredje parter. 

 För att hantera kunders, återförsäljares och franchisetagares konton på ett effektivt sätt, 

hantera och behandla transaktioner samt för att förvalta vår verksamhet. 

 Enligt lagstadgade krav i fall där vi är förpliktigade att lämna ut eller dela dina 

personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller lagenlig skyldighet eller för att skydda våra 

och våra kunders, återförsäljares, franchisetagares och andras rättigheter, egendom eller 

säkerhet eller som svar på ett domstolsbeslut, ett föreläggande eller en begäran från en 

brottsbekämpande myndighet. 
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Av strategiska eller andra affärsrelaterade anledningar kan omständigheter uppstå där vi beslutar att 

sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet. En sådan transaktion kan 

medföra utlämnande av personuppgifter till möjliga eller faktiska köpare eller mottagande av sådana 

uppgifter från säljare. Vår praxis är att skydda uppgifter i denna typ av transaktioner. 

5. Hur länge bevaras mina personuppgifter? 

Vi kommer att sträva efter att inte bevara dina personuppgifter i ett format som gör att du kan 
identifieras längre än vad som rimligen behövs för att uppnå de tillåtna syftena. Detta betyder att 
uppgifter kommer att förstöras eller raderas från våra system eller anonymiseras efter den tillämpliga 
lagringsperiodens slut.   

6. Kommer mina personuppgifter att överföras till andra länder? 

Personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES), till medlemmar i vår koncern och andra tredje parter i enlighet med vad som 
beskrivs ovan, förutsatt att vissa villkor i gällande lagstiftning är uppfyllda. Dina personuppgifter 
kommer även att behandlas av personal som verkar utanför EES och som arbetar för oss. Detta 
inbegriper personal som bland annat arbetar med att genomföra din order och tillhandahålla 
supporttjänster.  

Vi är part i ett avtal om dataöverföring med våra koncernmedlemmar och vi kommer att (i) hålla det 
avtalet à jour med gällande lag och (ii) endast företa dataöverföring från EES till länder utanför EES i 
enlighet med det avtalet eller andra överföringssätt som är förenliga med dataskyddslagstiftningen.  
För mer information om de skyddsåtgärder som vidtagits, vänligen kontakta dataskyddschefen på 
DataProtectionManager@Snapon.com.  

7. Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda mina personuppgifter?  

Vi vinnlägger oss om att bevara säkerheten för dina personuppgifter. Vi kommer att sträva efter att 
upprätthålla administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för skydd mot förlust, missbruk, 
röjande, ändring eller förstörelse av dina personuppgifter.  

Dessvärre är informationsöverföringen via internet inte fullständigt säker. Även om vi strävar efter att 
skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs 
till oss eller lagras i våra system. Varje överföring sker på egen risk. Så snart vi har fått dina 
personuppgifter kommer vi att tillämpa förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka att 
förhindra obehörig åtkomst. Dessa förfaranden är fysiska, elektroniska och förvaltningsmässiga. 

8. Hur kan jag uppdatera eller få åtkomst till mina personuppgifter? 

Vi vill be dig att hålla dina uppgifter så uppdaterade som möjligt så att du får största möjliga nytta av 

oss.  För frågor om uppdatering eller ändring av dina uppgifter, vänligen kontakta din sedvanliga 

kontaktperson hos Snap-on. Om du inte har någon kontaktperson eller inte kommer ihåg vem det är, 

ber vi dig att kontakta dataskyddschefen på DataProtectionManager@snapon.com.  

9. Vilka rättigheter har jag i samband med mina personuppgifter? 

Beroende på omständigheterna kan du ha rätt att 

 kräva att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig, 
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 begära att felaktiga uppgifter om dig ändras eller uppdateras, 

 begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas i vissa specifika 
situationer, 

 kräva att dina personuppgifter överförs till en annan organisation som ska ha hand om dem, 
och/eller 

 invända mot något beslut som i betydande grad påverkar dig och som fattats enbart genom 
behandling via dator eller annan automatiserad behandling. 

Om du vill göra en formell begäran om de uppgifter som vi har om dig, kan du kontakta oss på 
https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=SnapOnSuppliers&dl=sv 

10. Vad ska jag göra om jag tror att det har skett en överträdelse av gällande 

dataskyddslagstiftning eller av denna integritetspolicy? 

Om du anser att gällande dataskyddslagstiftning eller denna policy inte har följts, ska du ta upp saken 
med dataskyddschefen på DataProtectionManager@Snapon.com.  Varje överträdelse kommer att tas 
på allvar. 

11. Ändringar av detta integritetsmeddelande 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst och utan 

föregående meddelande. Vi kommer att lägga ut eventuella ändringar på vår webbplats, så vi ber dig 

att regelbundet titta efter den senaste versionen av vår integritetspolicy. Antagen den 25 maj 2018.  
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