RUAG integritetsmeddelande

Version: 01.07.2020

Dataskydd handlar om tillit, och din tillit är en grundläggande värdering för RUAG-koncernen och
dess företag (”RUAG” och/eller ”vi” och/eller ”oss”).
1.

Vilka vi är

Detta integritetsmeddelande gäller alla företag i RUAG-koncernen. Alla RUAG-företag som
behandlar personuppgifter för egna affärsändamål agerar som personuppgiftsansvariga. Till
exempel, om du samarbetar med ett företag i en fråga som rör det företaget är det detta företage
som är ansvarigt för de personuppgifter som behandlas i samband med din begäran. På samma sätt
om ett företag som bjuder in dig att delta i ett kundevenemang ansvarigt för de uppgifter som
behandlas inför evenemanget. En förteckning över RUAG-företagen och deras kontaktuppgifter finns
att tillgå på www.ruag.com/imprint.
Om du har frågor eller begäranden angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta
dataskyddsgruppen på data.protection@ruag.com.
2.

När gäller detta integritetsmeddelande?

Detta integritetsmeddelande gäller all behandling av personuppgifter i samband med all vår
affärsverksamhet inom alla våra affärsområden. Meddelandet är tillämpligt på behandling av både
historiska och framtida personuppgifter.
Observera att olika integritetsmeddelanden kan gälla exempelvis för sökanden samt för deltagare
vid handelsmässor, jobbmässor och liknande evenemang. Samtliga integritetsmeddelanden finns
tillgängliga på www.ruag.com/privacy. Integritetsmeddelanden för anställda publiceras separat på
RUAG-intranet.
3.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål ?

Vi kan behandla personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål :
-

Kommunikation: Vi kan behandla personuppgifter när du kontaktar RUAG eller när RUAG
kontaktar dig, till exempel när du kontaktar vår kundtjänst eller när du skriver till RUAG eller
ringer oss. I det här fallet behandlar vi vanligtvis namn och kontaktuppgifter samt innehållet och
tiden för motsvarande meddelanden. Vi kan använda denna information för att förse dig med
information, för att behandla din begäran och för att kommunicera med dig. Meddelanden kan
också vidarebefordras inom RUAG, till exempel om din begäran gäller ett annat RUAG-företag.

-

Besök på webbplatser, användande av appar: När du besöker våra webbplatser eller
installerar och använder en RUAG-app kan vi automatiskt samla in information som din
webbläsare, din dators IP-adress, din Internetleverantör, webbplatsen från vilken du bytte till vår
webbplats, varaktigheten av ditt besök på vår webbplats och vilken typ av enhet du använder
(t.ex. en dator, smartphone eller surfplatta och motsvarande operativsystem).
Vi kan sedan spela in vilka sidor du har besökt under ditt besök på vår hemsida. Denna
information kan användas för att förbättra hur vår webbplats fungerar, för statistiska ändamål
och som en del av systemadministrationen. Vi kan också använda "cookies". Det är små textfiler
som tillfälligt eller permanent lagras på din enhet när du besöker vår webbplats.

RUAG Corporate Services | Legal, Compliance & Governance | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Switzerland | www.ruag.com
Legal domicile: RUAG International Holding AG | Stauffacherstrasse 65 | 3000 Bern 22 | Switzerland

Page 2 / 12

Cookies samlar in information om antalet besökare på webbplatserna, vilka sidor som besökts
och den tid som spenderas på webbplatserna. Dessa krävs ofta för webbsidans funktionalitet.
Andra cookies kan användas för att anpassa erbjudanden så att RUAG kan visa riktad reklam
från tredje part. Du kan neka användningen av cookies genom att göra lämpliga inställningar i
din webbläsare eller genom att inte acceptera cookies när du besöker webbplatsen. Detta kan
dock påverka din upplevelse av webbplatsen.
Cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla tekniskt felfria och optimerade tjänster
("tekniskt nödvändiga cookies") kan lagras på grundval av vårt legitima intresse. Cookies som
inte är tekniskt nödvändiga kan endast ställas in efter ditt samtycke.
Du kan när som helst justera inställningarna för cookies och återkalla ditt samtycke.
-

Vi kan också använda analystjänster från externa tjänsteleverantörer, vilket kan leda till att
tjänsteleverantören behandlar data om dig. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för
dessa externa tjänsteleverantörer.
Följande analystjänster kan användas på vår webbplats:


„Matomo“ hanteras av företaget InnoCraft Ltd., 150 Willis St. 6011 Wellington i Nya
Zeeland.



„Google Analytics“ hanteras av företaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, eller om tjänsten tillhandahålls inom EU och i Schweiz, är
det företaget Google Ireland Limited på adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irland.



„Hotjar“ hanteras av företaget Hotjar Ltd., Level 2, St. Julians Business Centre, 3, Elia
Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.

För statistisk utvärdering av besökares åtkomst kan användarinformation som skapas av
cookies överföras till vår server och lagras för analysändamål, vilket bidrar till vår
webbplatsoptimering. Din IP-adress kommer att anonymiseras omedelbart under denna
process, så att du som användare förblir anonym för oss.
Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats kommer
inte att vidarebefordras till tredje part.
För att ta reda på ändamål och omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter, samt
dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, besök följande webbplatser
med sekretesspolicyn för de ovannämnda leverantörerna på:

-



Matomo: https://matomo.org/privacy-policy/



Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=de



Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Slutligen får vi använda funktioner från tjänsteleverantörer som LinkedIn, vilket kan leda till
att aktuell leverantör bearbetar uppgifter om dig. Vi rekommenderar att du läser dessa externa
tjänsteleverantörers integritetsmeddelanden.
På våra sidor finns eventuellt länkar eller insticksprogram, som leder vidare till webbsidor
tillhörande de i det nedanstående s.k. sociala nätverken.
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„Facebook“ drivs av företaget Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA eller,
om tjänsten tillhandahålls i EU, av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin
2, Irland. “Instagram” drivs av Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA eller,
om tjänsten tillhandahålls i EU, av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin
2, Irland.



„Pinterest“ drivs av företaget Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA
94103-4904, USA.



„YouTube“ är en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA eller om tjänsten görs tillgänglig inom EU och Schweiz, som drivs av Google
Ireland Limited med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.



„Twitter“ drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107 i USA.



„LinkedIn“ drivs av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2 på Irland



„XING“ drivs av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg i Tyskland.

Om du klickar på ovan nämnda länkar eller kommandoknappar, kommer du direkt vidare till
webbsidorna tillhörande ovan nämnda sociala nätverk.
Innehållet i översända uppgifter har vi inte möjlighet att kontrollera.
Om du klickar på ovan nämnda länkar eller kommandoknappar, kommer händelsevis
information om att ni gått in på våra internetsidor vidarebefordras till servern hos ovan nämna
sociala nätverk.
Detta innebär för användare som är inloggade samtidigt vid ovan nämnda sociala nätverk, att
deras användaruppgifter händelsevis relateras till deras personliga användarkonto eller profil.
Om du klickar på ovan nämnda länkar eller kommandoknappar, kan man inte utesluta att
information om detta skickas vidare direkt från din webbläsare till nämnda sociala nätverk och
sparas där. Även om ni ej är med i nämnda sociala nätverk, finns ändå en möjlighet, att sociala
nätverk får reda på samt sparar din IP-adress. Även detta ligger alltså utanför vår kontroll.
För att erhålla vidare information om ändamål och omfattning avseende databehandling av dina
personliga uppgifter samt om rättigheter och inställningar, som skyddar din privatsfär, besök
nedan angivna webbsidor med integritetsmeddelanden från nämnda nätverk:


Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php



Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/



Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy



YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de



Twitter: http://twitter.com/privacy



LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy



XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Om du inte samtycker till att de tidigare nämnda sociala nätverken samlar in data om dig när du
använder länkarna eller knapparna ber vi dig att logga ut från på respektive konto innan du
besöker vår webbplats. Du kan också blockera tilläggen för din webbläsare eller besöka
webbplatsen.
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-

Visa innehåll på sociala nätverk: För visning av innehåll på sociala nätverk och
insticksprogram kan vi använda vissa tjänster som tjänar till att visa webbplatserna och hantera
våra sociala nätverk. För detta ändamål kan vi använda följande tjänster:


„Flockler“ drivs av företaget Flockler, Rautatienkatu 21 B, 33100, Tammerfors, Finland.



„ShareThis“ drivs av företaget ShareThis Inc., 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto,
94304 Kalifornien, USA.

Om du klickar, gillar, kommenterar eller interagerar på liknande sätt med respektive socialt
nätverk kan du skapa en anslutning till tjänsten. Tjänsteleverantören kan ta emot din IP-adress.
Detta gäller även om du inte är inloggad på respektive socialt nätverk
All användning baseras på det legitima intresset av en omfattande representation av kanalerna
i de sociala nätverk som används.
För att ta reda på syftet med och omfattningen av behandlingen av dina uppgifter, samt dina
rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, besök följande webbplatser med
sekretesspolicyn för de ovannämnda leverantörerna på:

-



Flockler: https://flockler.com/de



ShareThis: https://sharethis.com/privacy/

Youtube: Videor som refererar till YouTube kan inkluderas på våra webbplatser. I så fall, om
du klickar på YouTube-knappen, kommer du att omdirigeras till våra videos på YouTubes
webbplats. I sådana fall tillåter vi att du ansluter till YouTubes tjänst. YouTube är en tjänst från
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. eller om tjänsten
görs tillgänglig inom EU och Schweiz, som drivs av Google Ireland Limited med säte på Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Om du inte samtycker till lagring av dessa data från ditt besök, kan du vägra användning av
cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare eller genom att inte acceptera
cookies när du besöker webbplatsen.
Om du vill få information om ändamål och omfattningen av Googles datainsamling och
dataanvändning, samt dina rättigheter och inställningar för skydd som YouTube-kund, se
YouTubes integritetspolicy: (www.google.com/policies/privacy/).

-

Google Maps: Webbplatserna kan använda Google Maps från Google Ireland Limited, Gordon
House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Google Maps är en webbtjänst för att visa
interaktiva (land) kartor för att visualisera geografisk information. Med hjälp av denna tjänst kan
vi visa dig vår plats och göra det lättare att hitta dit.
När du öppnar en av de undersidor som kartan integrerats med Google Maps, kommer
information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) överföras till Googles
servrar och lagras där. Vilket även kan leda till en överföring till servrar hos Google LLC.
Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om
användarkonto saknas. Om du är inloggad på Google kopplas din data direkt till ditt konto.
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Om du inte vill att din Google-profil tilldelas denna information måste du logga ut innan du
använder knappen. Google lagrar dina data (även för användare som inte är inloggade) som
användarprofiler och utvärderar dem. Insamling, lagring och utvärdering sker på grundval av
Googles legitima intresse att visa personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller
behovsbaserad utformning av Googles webbplatser. Du har rätt att invända mot skapandet av
dessa användarprofiler, då måste du kontakta Google för att framföra dessa invändningar.
Om du inte samtycker till lagring av dessa data från ditt besök, kan du vägra användning av
cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare eller genom att inte acceptera
cookies när du besöker webbplatsen.
Användning av Google Maps är ett legitimt intresse hos RUAG eller en tredje part.
-

Issuu: På våra webbplatser kan komponenter från webbtjänsten Issuu användas, som drivs av
Issuu Inc. - 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA. Detta möjliggör publicering, distribution
och visning av tidskrifter och kataloger. De tidskrifter och tidningsutdrag som deponerats av oss
på Issuu återges uteslutande på webbplatsen www.issuu.com. När du besöker en av våra
webbplatser som är länkad till Issuu, sker en automatisk omdirigering till „https://issuu.com“.
När du visar en e-tidskrift som tillhandahålls av oss, kommer data att överföras till Issuu server
som ger information om tid och varaktighet för användning.
Issuu överför även data till Google Analytics. Denna spårning sker av Issuu, något vi inte har
kontroll över. Du kan förhindra spårning via Google Analytics genom att använda de
avaktiveringsverktyg som Google erbjuder för vissa webbläsare.
Om du har ett Issuu-användarkonto och inte vill att Issuu ska samla in information om dig via
denna webbplats och länka dessa till dina medlemsuppgifter som lagras av Issuu, måste du
logga ut från ditt användarkonto innan du besöker denna webbplats.
Användningen av Issuu har ett legitimt intresse hos RUAG:s eller tredje part. Om du vill få
information om ändamål och omfattningen av Issuus datainsamling och dataanvändning, samt
dina rättigheter och inställningar för dataskydd, Se integritetspolicy hos Issuu.
https://issuu.com/legal/privacy

-

Picturepark: På våra webbplatser kan Picturepark komma att användas, som drivs av Vision
Information Transaction AG, Industriestrasse 25, 5033 Aarau, Schweiz. Picturepark är ett
content management-system. Detta hanterar effektivt innehåll. Picturepark samlar in tekniska
data samt data från ditt besök samt användningen av produkten.
RUAG har ett legitimt intresse av att använda dessa tjänster.
Om du vill få information om ändamål och omfattningen av Datainsamling och användning av
Picturepark, samt dina rättigheter och inställningar för dataskydd, se Pictureparks
integritetspolicy på https://picturepark.com/de/terms/privacy/.

-

Google Tag Manager: På våra webbplatser kan Google Tag Manager komma att användas.
Google Tag Manager är en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA. Eller om tjänsten tillhandahålls inom EU, är det företaget Google Ireland
Limited på adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager gör
det möjligt att som marknadsförare hantera webbplatstaggar från ett gränssnitt.
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-

Google Tag Manager-verktyget som implementerar taggarna är en cookie-lös domän och
samlar inte in några personuppgifter. Google Tag Manager konfigurerar andra taggar som i sin
tur kan samla in data. Google Tag Manager har ingen åtkomst till dessa data.
Om en avaktivering sker på domän- eller cookie-nivå, kvarstår alla spårningstaggar som
implementeras med Google Tag Manager.
RUAG har ett legitimt intresse av att använda Google Tag Manager.
Mer
information
om
dataskydd
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

-

finns

på

Googles

webbplats:

Google reCaptcha: På våra webbplatser kan reCaptcha-tjänsten från företaget Google LLC
komma att användas, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Eller om
tjänsten tillhandahålls inom EU, är det företaget Google Ireland Limited på adressen Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Funktionen används för att avgöra om indata sker genom
en fysisk person eller genom missbruk av maskin- och automatiserad bearbetning.
Tjänsten omfattar sändning av IP-adressen och vid behov. ytterligare uppgifter som Google
kräver för tjänsten reCaptcha till Google och bygger på vårt legitima intresse av att fastställa
individuellt ansvar på Internet samt förebyggande av missbruk och spam.
I samband med användningen av Google reCaptcha, kan det också leda till överföring av
personuppgifter till servrar hos Google LLC i USA.
Mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetspolicy finns på:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

-

Webfonts: Externa teckensnitt kan användas på våra webbplatser. Dessa förbättrar
presentationen av sidorna. Detta innebär att text och teckensnitt visas korrekt. Följande
leverantörer kan komma att användas:


Google Fonts drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043 USA. Eller om tjänsten tillhandahålls inom EU, är det företaget Google Ireland
Limited på adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.



FastFonts drivs av Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin. När en sida hämtas,
laddas teckensnitten i webbläsarens cache för att låta teckensnitten visas.

Det gör du genom att ansluta till leverantörens server. Användningsdata behandlas av
leverantören, till exempel din IP-adress.
RUAG har ett legitimt intresse av att använda dessa tjänster.
Om du vill veta ändamål och omfattningen av behandlingen av dina data, samt dina rättigheter
och inställningar för att skydda din integritet, besök följande webbplatser med
dataskyddsmeddelanden från ovannämnda leverantörer:


Google Fonts: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/



FastFonts: https://www.fonts.com/info/legal bzw.



Monotype GmbH https://www.unternehmen.online/meta/datenschutzerklaerung/
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-

Kontaktformulär: Om du använder vårt kontaktformulär för att kontakta oss kommer vi att be
dig om personlig information. För att vi ska kunna besvara förfrågan krävs en giltig e-postadress.
Ytterligare information om dig kan lämnas frivilligt.
Dina uppgifter kommer att behandlas via e-post. Av tekniska skäl kan krypterad överföring av
dina kontaktuppgifter inte säkerställas. I teorin finns det således en möjlighet att data från
obehöriga personer kan beaktas och även förfalskas.
Databehandlingen som sker i syfte att kontakta oss baseras på ditt frivilliga samtycke. Genom
att klicka på "Skicka"-knappen godkänner du behandlingen av dina kontaktuppgifter för
ovannämnda ändamål. Om du inte samtycker måste du avbryta. Kontaktformuläret kommer
därmed inte att skickas och dina uppgifter kommer inte att behandlas.
Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker därför uteslutande på grundval
av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta
data.protection@ruag.com.
Vi kommer endast att använda dina uppgifter i den utsträckning som krävs för behandlingen av
dina förfrågningar och för vidare korrespondens med dig. De uppgifter som samlas in av oss för
användning av kontaktformuläret kommer att lagras hos oss i syfte att behandla begäran och
vid följdfrågor och kommer att raderas enligt dataskyddslagstiftningen efter det att din begäran
har slutförts, om det inte finns en annan lagstadgad skyldighet att behålla dessa uppgifter.

-

Användning av e-post: Vi får använda ditt namn och din e-postadress för att skicka
meddelanden, uppdateringar, inbjudningar till evenemang och annan information till dig. Vi
kommer emellertid att först be om ditt samtycke, om vi inte fått dina kontaktuppgifter inom ramen
för tillhandahållandet av våra tjänster. Om du inte längre vill ta emot
marknadsföringskommunikation från oss kan du när som helst avregistrera dig med hjälp av
länken i e-postmeddelandena. Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer för att få
information om du öppnar dina meddelanden och om du klickar på länkarna i dem. Du kan välja
bort denna möjlighet med hjälp av lämpliga inställningar i ditt e-postprogram.

-

Nyhetsbrev: Om du erbjuds möjlighet att beställa ett nyhetsbrev på vår hemsida och du
registrerar dig för ett sådant nyhetsbrev, kan vi behandla dina uppgifter som samlats in av dig i
detta sammanhang.
Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Vi kan
spara din e-postadress för leverans av nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är ditt samtycke.
Tillhandahållande av ytterligare, separat markerade uppgifter och information är frivillig. De kan
användas för personlig tillgång och/eller personifiering av e-postnyhetsbrevet.
Vi har registrerat ditt samtycke och är skyldiga att göra innehåll tillgängligt för hämtning när som
helst.
Om du registrerar dig för ett nyhetsbrev via e-post kan vi elektroniskt samla in och lagra de
personuppgifter och den information du lämnar till oss. Ändamålet med denna behandling är
först och främst att genomföra det så kallade double-opt-in-förfarandet, med vilket du kan
regelbundet kan samtycka till att få e-postnyhetsbrevet.
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Detta innebär att vi efter överföringen av dina uppgifter och din information skickar dig ett epostmeddelande till den e-postadress du har angett och ber dig i detta e-postmeddelande
bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om din registrering inte bekräftas raderas dina
uppgifter.
Efter din bekräftelse kommer vi att lagra din IP-adress och tidpunkten för bekräftelse.
Ändamålet med denna procedur är att bevisa din registrering för e-post nyhetsbrev och, om
nödvändigt, upptäcka och förhindra eventuellt missbruk av dina personuppgifter. den rättsliga
grunden är att skydda våra eller en tredje parts legitima intressen.
Vi vill påpeka att vi kan utvärdera beteendet hos läsarna av våra nyhetsbrev. För denna
utvärdering innehåller e-postmeddelanden som skickas så kallade web-beacons eller
spårningspixlar. Dessa web-beacons eller spårningspixlar är en-pixelbildsfiler som eventuellt
tillhandahålls av vår tjänsteleverantör för att mäta resultatet av våra nyhetsbrev. Integrationen
av web-beacons / spårningspixlar samt utvärdering av vilka länkar klickas i nyhetsbrevet utförs
via servrar hos tjänsteleverantören Mailchimp (Mailchimp: som drivs av The Rocket Science
Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)
och registrerar din e-postadress och ett individuellt ID för statistiska och analytiska ändamål.
Den rättsliga grunden är ditt samtycke.
Mer
information
om
Mailchimp
https://mailchimp.com/legal/privacy

och

Mailchimps

integritetspolicy

finns

på:

Denna spårning sker inte om du har inaktiverat visningen av bilder som standard i epostprogrammet. I sådant fall kommer nyhetsbrevet inte kunna visas i sin helhet och du kanske
inte kan använda alla funktioner. Så fort du visar bilderna aktiveras spårningen som beskrivs
ovan.
De uppgifter som samlas in vid registreringen (e-postadress och frivillig information) kommer att
raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamling. Detta är fallet efter en annullering
av nyhetsbrevet eller ett återkallande av ditt samtycke.
De uppgifter och den information som lagras via spårningsfunktionen kommer att lagras så
länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter att du avslutat prenumerationen eller efter att ditt
samtycke har återkallats lagrar vi dina uppgifter rent statistiskt och anonymt.

-

Paypal som betalningsmetod: Om du bestämmer dig för att betala med betaltjänsten PayPal
online som en del av din beställningsprocess, kommer dina kontaktuppgifter att överföras till
PayPal som en del av din beställning. PayPal är en tjänst som tillhandahålls av PayPal (Europa)
S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal övertar funktionen
som betaltjänstleverantör online och en förvaltare och erbjuder köparen skyddstjänster.
De personuppgifter som överförs till PayPal är främst förnamn, efternamn, adress,
telefonnummer, IP-adress, e-postadress, eller andra uppgifter som krävs för orderbehandling,
samt data relaterade till ordern, till exempel antal artiklar, artikelnummer, procentuellt
fakturabelopp och skatter, fakturainformation etc.
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Denna överföring krävs för att behandla din beställning med den betalningsmetod du har valt,
särskilt för att bekräfta din identitet, för att administrera din betalning och kundrelationer.
Observera att PayPal också samlar in personuppgifter från tjänsteleverantörer, som kan
vidarebefordras till underleverantörer eller andra dotterbolag, vilket i den utsträckning som krävs
för att fullgöra de avtalsenliga skyldigheter som följer av din beställning, eller för att behandla
personuppgifterna på uppdrag av leverantör.
Beroende på vilken betalningsmetod som väljs via PayPal (t.ex. faktura eller autogiro) kommer
de personuppgifter som överförs till PayPal att överföras av PayPal till kreditföretag.
Denna överföring används för identitet och kreditkontroll som avser den beställning du har gjort.
Du kan ta del av vilka kreditföretag som är involverade och vilka uppgifter som normalt
behandlas
av
PayPal
i
dess
integritetspolicy
på:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
-

Besök i våra lokaler: När du besöker våra lokaler kan vi komma att göra videoinspelningar i på
lämpligt sätt markerade områden i säkerhets- och dokumentationssyfte. Det kan hända att du
kan använda en wifi-tjänst. I detta fall samlar vi vid registreringen in enhetsspecifika uppgifter,
och kan vid denna även be dig uppge/uppvisa namn, befattning, ID-handlingar, dokumentkopior,
ID-handlingar som utställts av regeringen, mobiltelefonnummer och andra telefonnummer,
medborgarskap/nationalitet och uppehållstillstånd samt e-mailadress.

-

Kundevenemang: När vi anordnar kundevenemang (evenemang om reklam, sponsring, kultur
eller idrott) får vi också behandla personuppgifter. Sådana uppgifter kan inbegripa deltagarnas
eller de berörda parternas namn och adress liksom andra evenemangsspecifika uppgifter,
såsom födelsedatum. Vi får behandla denna information i syfte att genomföra
kundevenemangen, men också för att få direktkontakt med dig och lära känna dig bättre.
Ytterligare information finns i deltagarvillkoren. Om du behöver mer information om hur vi får
behandla dina personuppgifter, läs vårt integritetsmeddelande för handelsmässor, jobbmässor
och liknande evenemang (som finns på www.ruag.com/privacy).

-

Affärspartner: RUAG arbetar tillsammans med olika företag och affärspartner, till exempel
leverantörer, kommersiella kunder av varor och tjänster och tillhandahållare av tjänster (t.ex. ITleverantörer). Vi får bearbeta personuppgifter om kontaktpersonerna vid dessa företag, t.ex.
deras namn och funktioner, medborgarskap/nationalitet och uppehållstillstånd och befattningar.
Beroende på verksamhetsområde måste vi även i detalj granska relevant företag och/eller dess
anställda. Om detta är aktuellt kommer vi att meddela dig särskilt. Vi får också behandla
personuppgifter för att förbättra vår kundorientering, kundnöjdhet och kundlojalitet («Customer
Relationship Management»).

-

Administration: Vi får behandla personuppgifter för vår interna och gruppinterna
administration. Vi får exempelvis behandla personuppgifter inom ramen för it- eller
fastighetsförvaltning. Vi får också behandla personuppgifter i redovisnings- och arkiveringssyfte,
och allmänt för att kontrollera och förbättra interna processer.

-

Företagstransaktioner: Vi får även behandla personuppgifter för att förbereda och genomföra
företagstransaktioner och andra transaktioner.
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-

Jobbansökningar: Vi får även behandla dina personuppgifter när du söker jobb hos oss. Som
en allmän regel efterfrågar vi gängse information och handlingar, liksom de som anges i
jobbannonsen. För information om hur vi behandlar de personuppgifter som samlas in i
samband med en jobbansökan, läs vårt integritetsmeddelande för sökande (länken återfinns här
ovan).

-

Anställning: Vi behandlar våra anställdas personuppgifter inom ramen för deras anställning.
Ett särskilt integritetsmeddelande för anställda är tillämpligt i detta syfte.

-

Uppfyllande av rättsliga krav: Vi får behandla personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav.
Här ingår exempelvis upprätthållandet av systemet för visselblåsare för rapportering av
eventuella missförhållanden, interna utredningar eller utlämnande av handlingar till en
myndighet, om vi har goda skäl för detta eller till och med är skyldiga att göra detta enligt lag. I
detta sammanhang får vi behandla namn och dokumentation eller redogörelser om dig eller en
tredje part.

-

Skydd av rättigheter: Vi får behandla personuppgifter i olika kombinationer för att skydda våra
rättigheter, till exempel för att hävda anspråk i och utanför domstol eller för att försvara oss
gentemot anspråk. Vi får till exempel förtydliga prospekt eller skicka in handlingar till en
myndighet. Myndigheter kan också kräva att vi lämnar ut handlingar som innehåller
personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:
-

För fullgörande av avtal.

-

För legitima intressen. Detta inbegriper till exempel intresset av kundvård och kommunikation
med kunder utanför ett avtal, av marknadsföring, av att lära känna våra kunder och andra bättre,
av att förbättra våra produkter och tjänster och utveckla nya, av att bekämpa bedrägerier och
förebygga och utreda överträdelser, av att skydda kunder, anställda och andra personer liksom
RUAG-koncernens uppgifter, hemligheter och tillgångar, av att garantera IT-säkerhet, särskilt i
anslutning till användning av webbplatser, appar och annan IT-infrastruktur, av att garantera och
organisera affärsverksamheten, däribland driften och den vidare utvecklingen av webbplatser
och andra system, av företagets förvaltning och utveckling, av försäljning eller köp av företag,
delar av företag eller andra tillgångar, och av verkställande eller försvar av rättsliga anspråk.

-

Baserat på ett samtycke, om detta samtycke har erhållits särskilt.

-

För uppfyllande av rättsliga och lagstadgade skyldigheter.

Du är i regel inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Vi måste emellertid samla in och
behandla vissa uppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal och för andra ändamål.
4.

Vem delar vi din personliga information med?

Våra anställda har tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för de angivna
syftena och de berörda medarbetarnas arbete. De agerar i enlighet med våra anvisningar och är
bundna av sekretess och tystnadsplikt när de hanterar personuppgifterna.
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Vi får också överföra dina personuppgifter till andra juridiska enheter inom RUAG för intern
gruppadministration och för de olika behandlingsändamål som beskrivs i detta
integritetsmeddelande. Detta innebär att personuppgifterna kan komma att behandlas och
kombineras med personuppgifter från andra juridiska enheter inom RUAG för respektive ändamål.
Vi får även lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer som bedriver viss
affärsverksamhet för vår räkning (”behandlare”), i synnerhet vad gäller
-

IT-tjänster, t.ex. datalagring, molntjänster, dataanalys etc.,

-

konsulttjänster, t.ex. skatterådgivare, advokater, ledningskonsulter, rekrytering etc.,

-

logistik för varuleveranser,

-

administrativa tjänster, t.ex. fastighetsförvaltning,

-

affärsinformation och indrivning av fordringar.

Det finns andra fall när vi får lämna ut dina personuppgifter, exempelvis följande:
-

Vi får lämna ut dina personuppgifter till tredje part (t.ex. myndigheter) om detta erfordras enligt
lag.
Vi förbehåller oss också rätten att behandla dina personuppgifter för att följa ett domstolsbeslut
eller för att hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller om vi anser det vara nödvändigt av andra
rättsliga skäl.

-

Vi får lämna ut dina personuppgifter till tredje part (t.ex. förvärvare) om detta behövs för en
företagstransaktion.

5.

När lämnar vi ut dina personuppgifter till tredjeländer?

Mottagarna av dina personuppgifter (avsnitt 4) kan vara belägna utomlands, också i länder utanför
Schweiz, EU och EES som kanske inte har lagstiftning som skyddar personuppgifterna i samma
utsträckning som lagstiftningen i Schweiz, EU och EES.
Om vi lämnar ut personuppgifter till en mottagare i ett sådant land ingår de vanligtvis i ett avtal om
dataöverföring för att säkerställa ett adekvat skydd av uppgifterna, inbegripet avtal. Kontakta
dataskyddsgruppen (data.protection@ruag.com) om du behöver mer information i detta hänseende.
6.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi följer lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsprocesser för att skydda dina
personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och för att förebygga förlust, oavsiktlig ändring,
oavsiktligt röjande och obehörig åtkomst.
7.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket
informationen samlas in, eller för att uppfylla rättsliga lagringsskyldigheter.
Om du har gett oss ditt samtycke kommer vi att lagra dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke,
såvida det inte finns en annan rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter och att inga rättsliga
lagringsperioder förhindrar radering.
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8.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

Du har följande rättigheter inom ramen för de begränsningar som fastställs i tillämplig lagstiftning:
Du kan till exempel begära att få tillgång till de av dina personuppgifter som behandlas av oss, att
korrigera eller radera uppgifterna, att de personuppgifter som du lämnat till oss lämnas tillbaka till
dig eller överförs till en person som du väljer, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format.
Om du har gett ditt samtycke till att RUAG behandlar dina personuppgifter kan du återkalla detta
samtycke. Du har också rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet om hur vi har använt
dina personuppgifter.
9.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.
10. Kontaktuppgifter
Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter med avseende på behandlingen av dina
personuppgifter, kontakta dataskyddsgruppen hos RUAG (data.protection@ruag.com).
11. Ändringar av vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder i den utsträckning som
krävs på grund av den tekniska utvecklingen. I sådana fall kommer vi också att anpassa vår
integritetspolicy därefter. Observera den aktuella versionen av vår integritetspolicy.
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