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Informationsskyldighet enligt artikel 14 GDPR (allmän dataskyddsförordning) 

 

Inledning 

ENGEL AUSTRIA GmbH ställer sig utan förbehåll bakom principerna om Europeiska unionens 
dataskyddslagstiftning och ger i tillräcklig mån akt på att bestämmelserna i den allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR) iakttas. 

Personuppgifter insamlas, behandlas och överförs därmed endast såvida det finns en rättslig 
grund (artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR)) samt under förutsättning att man strikt följer 
bestämmelserna i den allmänna den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 5 i den allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR)). 

De nedanstående uppgifterna utgör grundvalen för ett effektivt utövande av de rättigheter som 
omfattas av GDPR. 

 

1. Den personuppgiftsansvariges identitet 

ENGEL AUSTRIA GmbH bestämmer över syftet och medlen för behandling av personuppgifter. 
Som den personuppgiftsansvarige enligt GDPR kan ENGEL AUSTRIA GmbH kontaktas med 
hjälp av de nedanstående uppgifterna: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Österrike 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-post: dataprotection@engelglobal.com   

 

Information om ENGELs filialer runt om i världen (företagsgruppen ENGEL) hittar man under 
www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Ändamålet med behandlingen och dess rättsliga grund 

På ENGEL AUSTRIA GmbH behandlar vi personuppgifter i syfte att utföra ordrar och fullgöra 
avtal samt efterleva lagstadgade dokumentationsskyldigheter. Därtill behandlas personuppgifter 
i registrerings- och legitimeringssyfte.  

 

På basis av de registrerades godkännande samlar ENGEL AUSTRIA GmbH in, behandlar samt 
överför eventuellt personuppgifter. Ytterligare en rättslig grund utgörs av det primära syftet att 
fullgöra avtalet. Det finns också ett legitimt intresse för dataöverföring inom företagsgruppen 
ENGEL.       

 

3. Mottagare inom Europeiska unionen 

Såvida detta krävs i behandlingssyfte överförs personuppgifter inom Europeiska unionen till 
företagsgruppen ENGELs bolag och representanter.  
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4. Överföring till tredjeländer 

Personuppgifter överförs endast till länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer) till 
företagsgruppen ENGELs bolag och representanter som är lokaliserade i dessa länder i syfte 
att utföra ordrar och fullgöra avtal.  

För den nödvändiga överföringen av uppgifter till bolag och representanter inom 
företagsgruppen ENGEL som har sina huvudkontor utanför Europeiska unionen föreligger det 
varken beslut om adekvat skyddsnivå från den Europeiska kommissionen eller lämpliga 
dataskyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR. 

Trots den höga skyddsnivån för personuppgifter inom företagsgruppen ENGEL och det tydliga 
ställningstagandet för principerna om dataskydd enligt GDPR, måste berörda personer alltid 
godkänna överföringen av uppgifter till tredjeländer. 

 

5. Behandlade uppgiftskategorier 

De insamlade och behandlade personuppgifterna innefattar: 

- Namnuppgifter 

- Adressuppgifter 

- Kontaktuppgifter 

- Yrkesverksamhet. 

 

6. Lagringstid 

Enligt principen om begränsad lagring lagrar ENGEL AUSTRIA GmbH personuppgifter under 
den tidsperiod som uppgifterna enligt lag ska lagras. På basis av de i detta avseende avgörande 
bestämmelserna uppgår den principiella lagringstiden till sju år efter avtalets fullgörande 
respektive avslutad affärsförbindelse.  

Vid sidan av de lagstadgade lagringstiderna lagras personuppgifter så länge det krävs tills man 
har uppnått syftet med behandlingen eller för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga 
anspråk enligt i synnerhet artikel 17, kapitel 3, bokstaven e i GDPR. 

 

7. De registrerades rättigheter 

Som skydd för sina intressen för registrerade åtnjuter man 

- rätt till tillgång 

- rätt till rättelse 

- rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

- rätt till begränsning av behandling 

- rätt att göra invändningar mot behandlingen 

- rätt till dataportabilitet 

- rätt till meddelande om rättelse eller radering av personuppgifter (om möjligt) och 

- rätt till mänsklig kontroll av fullständigt automatiserat beslutsfattande 

 

8. Återkallelse av godkännandet 

Registrerade har rätt att när som helst dra tillbaka sitt godkännande för vissa enskilda eller alla 
verksamheter där personuppgifter behandlas. Uppgifter som har behandlats fram till 
återkallelsen omfattas inte av återkallelsen.  
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9. Rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet 

Om en registrerad är av den uppfattningen att de personuppgifter som rör denne bryter mot 
bestämmelserna i GDPR, har denne rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen på 
Drottninggatan 29, 104 20 Stockholm, i Sverige, eller till någon annan nationell tillsynsmyndighet 
i ett EU-medlemsland. 

 

10. Källa för de behandlade uppgifterna 

De behandlade personuppgifterna härrör från offentliga källor, som i synnerhet offentliga register 
(bolagsregister, fastighetsregister) och/eller andra öppna webbaserade databaser och källor 
från parter som är behöriga att överlåta uppgifter till ENGEL AUSTRIA GmbH.  

  


