Information om behandling af personlige oplysninger *
Registrering på vores webportal
Betegnelse
Navn og kontaktinformationer for den
ansvarlige for behandling af data

Beskrivelse
Phoenix Contact A/S
Hammerholmen 48
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf.: +45 36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk

Kontaktinformationer for den
databeskyttelsesansvarlige
(for Danmark)

Phoenix Contact A/S
Att.: Den databeskyttelsesansvarlige
Hammerholmen 48
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf.: +45 36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk

Til hvilket formål benyttes de personlige
data

Brug af visse tjenester på vores hjemmeside, som f.eks.
vedligeholdelse af dine stamdata, leverings- og
faktureringsadresser, anmodning om tilbud, bestilling af
produkter, tracking af din ordrehistorie, generering af
individuelle prislister og enkel returbehandling.
Art. 6 (1) b) GDPR
Behandling af dine data til forberedelse af og behandling af din
ordre eller hele forretningstransaktionen.

Retsgrundlag for dataanvendelsen

Typer af personoplysninger, der anvendes

Kilde (oprindelse) for data

 Salutering, titel, navn
 Kontaktinformationer (adresse, e-mail adresse(r),
telefonnummer, etc.)
 Firma
 Statistiske data til din ordre
 System log data
Fra data subject

Modtager af data

Tjenesteudbydere, som støtter os i administrationen af vores
hjemmeside, kan muligvis få adgang til dine data. Disse
tjenesteudbydere er dog i henhold til aftaler om
databeskyttelse forpligtet til ikke at anvende dataene til eget
brug.

Overførsel af data til et tredjeland eller en
international organisation og de dermed
forbundne sikkerhedsforanstaltninger for
at beskytte data
Dataopbevaringens varighed

Vi videregiver ikke dine data til tredjeland.

Dine data, der blev indtastet under registreringen, gemmes,
indtil du har anmodet om sletning.
Du kan sende denne sletningsanmodning til Phoenix Contact
(ved brev, e-mail, kontaktformular på hjemmesiden mv.).
Afhængigt af, hvordan du kontakter os, forbeholder vi os ret til
at bekræfte din identitet inden sletning.

*)I henhold til artikel 13 og 14 i EU’s databeskyttelsesforordning (DSGVO)
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Information om behandling af personlige oplysninger *
Registrering på vores webportal
Betegnelse
Data subjects rettigheder:
 til information
 til rettelse, sletning eller
begrænsning af anvendelse
 til at protestere mod anvendelsen
 til dataportabilitet
Ret til klage

Beskrivelse
Du har følgende rettigheder, hvis de respektive juridiske krav er
opfyldt: Ret til information om dine data gemt af os; rettelse,
sletning, begrænsning af anvendelsen af dine data eller
indsigelse mod anvendelsen samt dataportabilitet.

Juridisk eller kontraktmæssigt nødvendigt
at give data samt eventuelle konsekvenser
af ikke at give data

Uden de specifikke data er det ikke muligt at benytte visse
funktioner (f.eks. få et tilbud) på vores hjemmeside eller
webportal.

Automatisk beslutningstagning /
profilering

Der foretages ikke automatisk beslutningstagning eller
profilering på baggrund af dine indsamlede data.

Hvis du mener, at anvendelsen af dine personlige oplysninger
er ulovlig, har du ret til at klage til en kompetent
databeskyttelsesmyndighed.
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*)I henhold til artikel 13 og 14 i EU’s databeskyttelsesforordning (DSGVO)
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