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Dataskydd Phoenix Contact
Cookies
Våra webbsidor använder cookies på flera platser. Cookies är små textfiler som lagras på din
dator och sparas av din webbläsare. De används för att göra våra webbsidor mer
användarvänliga, effektiva och säkra. De möjliggör till exempel det tekniska genomförandet
av en användarsession i Phoenix Contact onlinekatalog. Samtidigt ger dessa cookies
information som gör att vi kan optimera våra webbplatser i linje med användarnas krav, till
exempel direktkoppling till lokala sidor genom att ange www.phoenixcontact.com som
adress.
Majoriteten av cookies som används av oss är sessionscookies, dessa raderas automatiskt
när du lämnar vår hemsida. Vissa cookies som används sparas under en längre tid. Den
längsta tid för lagringen av en cookie kan vara upp till ett år, exempelvis när du sparar ditt
språkval på vår webbplats.
Alla cookies på våra webbplatser innehåller ren teknisk information i ett pseudonymiserat
eller anonymt format, utan några personuppgifter.
Om du vill förhindra att cookies sparas på din dator, kan du i din webbläsares inställningar
ställa in den på att blockera cookies. Om cookies inte accepteras av webbläsaren, kan
omfattningen av funktionerna på våra webbplatser bli starkt begränsade och ett antal
funktioner är då inte längre tillgängliga.

Webbanalys
Data samlas in och behandlas på vår hemsida, i en anonymiserad form, av WiredMinds AG
Stuttgart Tyskland för att analysera och ständigt optimera vår webbplats. Cookies och pixeltaggar används för detta ändamål ("tracking pixel teknik"). Pixel-taggar är små, osynliga
tecken som finns inom en webbplats. Insamling och analys av de uppgifter som överförs gör
Phoenix Contact för att illustrera beteendet hos besökare på Phoenix Contacts webbplatser.
Illustrationen belyser särskilt besökarens olika intresseområden, genom val av Phoenix
Contact webbplatser och det geografiska läget för besökaren.
Data som erhållits behandlas uteslutande för Phoenix Contact användning och förs inte
vidare till någon tredje part utanför Phoenix Contact koncernen. På samma sätt får dessa
data under inga omständigheter användas för andra ändamål eller säljas vidare. Om IPHuvudkontor Stockholm
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adresser har registrerats, anonymiseras dessa omedelbart genom att ta bort den sista
uppsättningen av nummer efter förvärvet.
WiredMinds följer den tyska och europeiska dataskyddslagstiftningen och internationellt
erkända höga standarder. Denna överensstämmelse med de tyska dataskyddslagarna
bekräftades också av TÜV i en frivillig inspektion. Se nedan, för en länk till WiredMinds
webbplats med TÜV rapporten.
Om du inte godkänner den anonyma utvärderingen av dina beteendemässiga data, klicka på
avsedd länk på webbsidan ”Villkor och bestämmelser”. Observera att detta görs genom att
skapa en cookie, där informationen lagras, vilket hindrar insamling av dina anonyma
användardata. Om du tar bort cookies i din webbläsare eller använder en annan webbläsare
vid ditt nästa besök, måste du klicka på länken igen.
WiredMinds – privacy policy
WiredMinds – TÜV report (pdf)

Hantering av personuppgifter
Alla personuppgifter som du lämnar till oss (t.ex. ditt namn, din adress eller din e-postadress)
via vår hemsida eller andra kanaler kommer enbart att användas för korrespondens med dig
och uteslutande samlas in och sparas för ändamålet du avsett när du lämnade in
uppgifterna. Dessutom kommer vi att använda dessa data för att skicka tillfälliga erbjudanden
och för att informera om nya produkter, tjänster och andra objekt som kan vara av intresse
för dig. Du kan återkalla ditt samtycke om användningen av dina personuppgifter genom att
kontakta oss på order@phoenixcontact.com.
Dina personuppgifter används bara inom Phoenix Contact koncernen och av våra
affärspartners för att tillgodose dina önskemål. Det kan vara nödvändigt för att utföra en
tjänst eller transaktion som begärs av dig själv, t.ex. orderhantering, registreringar till
evenemang och seminarier, för kundservice ändamål eller för att förse dig med information
om produkter eller tjänster. Vid överlämnande av personuppgifter begränsas den till
information nödvändig för den begärda tjänsten. Uppgifterna får endast användas för att
utföra den begärda tjänsten eller transaktionen. Vi använder dina personliga data som
inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de
lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.
Phoenix Contact AB säkerställer att personuppgifter som lämnas inte går förlorade, förstörs,
förfalskas, manipuleras och att obehöriga inte får tillgång till dem och att de inte publiceras.
Vi kommer aldrig att dela, sälja eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje
part för marknadsföringsändamål.
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