2018-05-21

Nexans Sweden AB

Personuppgiftspolicy
1.

ALLMÄNT

Nexans Sweden AB är öppna med vilka data vi samlar in och i vilket syfte. I
vår Policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket
syfte, hur länge vi sparar uppgifterna, på vilket sätt du kan ha kontroll över
dina egna uppgifter samt hur du kontaktar oss. Denna policy gäller i alla
sammanhang då du på något sätt är i kontakt med oss. Exempelvis: besöker
vår webbplats, använder våra appar, kundträffar, mässor, event, säljbesök
etc. Denna policy gäller även för information till tredje part.
I denna policy avser begreppet personuppgift information som kan härledas till
att identifiera en fysisk person.

2.

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Nexans är transparenta med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.
Vi samlar in följande uppgifter:
namn, företag, företagsadress, telefonnummer samt e-post. Detta samlas in
direkt från dig i följande sammanhang:
•
•
•
•
•
•

3.

Du besöker vår webbsida, våra konton på social medier, mejlar eller
ringer oss som beställare av nyhetsbrev, broschyr, produktblad m m.
Mässbesök. Du lämnar kontaktuppgifter för att få material tillsänt efter
mässan, deltar i tävling eller tecknar dig för kundbesök.
Event och utbildning. Du anmäler intresse att närvara vid något event
eller utbildningstillfälle vi anordnar.
Svarar på enkäter eller deltar i undersökningar.
Kundbesök eller besök till vårt företag.
Du söker jobb hos Nexans. Utöver ovan nämnda uppgifter samlar vi
då även in uppgifter om din arbetslivserfarenhet och
utbildningsbakgrund.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Samtycke och intresseavvägning
Genom att du fyller i dina kontaktuppgifter samtycker du till att vi registrerar
dessa uppgifter att användas för den beställning/tjänst som exponeras i
anslutning till inhämtningen av dina uppgifter.
Personuppgifter i samband med besök
Vid genomförande av kundbesök registreras namn, företag, företagsadress,
telefonnummer, e-post samt även befattning. I affärssystemet och i
kundregistret loggas även mejlkonversation, ev protokoll och noteringar i syfte
att ge dig som kund en god service.
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Vid besök till vårt företag registrerar vi av säkerhetsskäl ditt namn och
företagsnamn.

4.

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION

Nexans använder personuppgifterna för de ändamål som anges nedan samt
för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.
•
•
•
•
•

•

5.

För registrering av digitalt nyhetsbrev.
För att fullgöra beställningar och skicka uppdateringar.
För att upprätthålla rätt, riktig och god kundservice.
För att kunna genomföra relevanta kundundersökningar och enkäter.
För att kunna skicka kundtidning, information om våra produkter,
kampanjer och annan relevant företagsinformation för våra
kundrelationer.
För att identifiera och anställa lämplig person(er) till lediga tjänster.

LEVERANTÖRER

Vi har kontakt med leverantörer i syfte att köpa en vara, tjänst eller support.
Våra avtal med leverantörer innehåller fakturerings- och kontaktuppgifter och
är avtals- och intresseförpliktigade. Vi lagrar våra uppgifter under hela
avtalstiden och uppgifterna raderas efter 2 år.

6.

FOTO

Nexans fotograferar och dokumenterar vissa aktiviteter. Vid fotografering använder vi oss av samtycke,
avtal och intresseavvägning. Det innebär att vi, före vi fotograferar dig, ber om ditt samtycke och
informerar dig om hur bilden kan komma att användas. Genom att du tillåter att vi fotograferar dig och att
vi informerar dig om syftet med användningen av fotot samtycker du till att vi använder ditt foto.

7.

INFORMATION SOM LÄMNAS UT

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än personen i fråga.
I samarbete med tredje part (t ex kampanjutskick) kräver vi fullständig, skriftlig
sekretess av leverantören.

8.

RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING

I och med att du lämnar uppgifter till Nexans ger du din tillåtelse till att Nexans
registrerar och lagrar dina uppgifter för det ändamål som är angivet. Som legal
grund kommer Nexans att hänvisa till avtal, intresse och samtycke. Du kan
när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss, se punkt 11.
Kontaktuppgifter.
Företaget lagrar personuppgifter så länge du är kund hos oss och så länge vi
behöver uppgifterna för att fullgöra vårt ansvar till dig som kund. I
marknadsföringssyfte används inte informationen längre än vad som behövs
för att genomföra och följa upp aktiviteten, max 2 år.
Ansökningar och tillhörande handlingar i samband med rekrytering lagras inte
längre än vad som behövs, max 2 år varefter de anonymiseras.
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Personuppgifter som samlas in vid besök till vårt företag sparas max 1 månad.

9.

OM COOKIES

Vi använder så kallade cookies för att förbättra och förenkla ditt besök samt
för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är
mycket vanliga på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i
den enhet som används för att besöka webbplatserna. Vi använder inte
cookies för att lagra personlig information. Som kund och registrerad
användare samtycker du till att vi lagrar cookies för vår och för tredjeparts
räkning.

10.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

I händelse av hänvisning till annan webbplats än vår egen, är dessa länkar
endast för informationssyfte. Nexans ansvarar inte för länkarnas innehåll.

11.

RÄTTIGHETER OCH VAL
•
•
•

12.

Du har, enligt dataskyddslagstiftningen, rätt att när som helst kontakta
oss för att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.
Du har rätt till att få uppgifter korrigerade eller kompletterade.
Du har rätt att begära en begränsning eller borttagning av
personuppgifterna under förutsättning att vår fortsatta verksamhet kan
fungera.

KONTAKTUPPGIFTER

Nexans Sverige AB • 514 81 GRIMSÅS • Tel 0325-80 000
Kontaktperson: Dataskyddskorrespondent för Nexans Sweden AB
E-post: personuppgift.se@nexans.com
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