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INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE PERSONAL 

ANGÅENDE UPPGIFTER INOM CRM-SYSTEM 

 

 
 

Syftet med detta meddelande är att uppmärksamma dig på hur vi samlar in, använder, delar och 

skyddar dina personuppgifter som tillhandahållits EnerSys eller dess dotterbolag i hela världen 

(tillsammans kallade ”EnerSys”, ”Företaget”, ”vi” eller ”oss”), av dig (”du”, ”dina” eller 

”Tredjepart”) eller din arbetsgivare (”Kund/Leverantör”) inom ramen för våra 

kundrelationssystem (”CRM”). Alla andra begrepp som skrivs med stor bokstav i detta 

dokument men inte definieras är beskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

(”Dataskyddsförordningen”). Dataskyddsförordningen och dess dataskydds- och 

integritetsbestämmelser gäller endast personer som är medborgare eller bosatta i 

Europeiska unionen och befinner sig inom Europeiska unionen. 

 

EnerSys och dess helägda dotterbolag EnerSys Delaware Inc., med säte på 2366 Bernville Road, 

Reading, PA 19605, är Personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter. 

 

1. Insamling av Personuppgifter. 

 

Vi bearbetar följande kategorier av Personuppgifter gällande liknande Tredjeparter: 

o ditt namn 

o din företagsadress 

o ditt företagstelefonnummer och 

o dina e-postadresser i företaget. 
 

Vi får dessa Personuppgifter antingen direkt som information från en sådan Tredjepart eller som 

uppgifter som tillhandahålls av Kund/Leverantör som (i) vi har anlitat för att erbjuda varor eller 

tjänster till oss eller (ii) har anlitat oss för att erbjuda varor eller tjänster till dem. 

 

2. Syften med att bearbeta Personuppgifter från Tredjeparter. 

 

Vi bearbetar sådana Personuppgifter från Tredjeparter för att uppfylla våra legitima 

företagsintressen. I synnerhet behöver vi dina Personuppgifter för att vi ska kunna utföra våra 

förpliktelser enligt avtalet vi har med en Kund/Leverantör. 

 

3. Arkivering av uppgifter. 

 

Vi behåller sådana Personuppgifter från Tredjeparter endast så länge som vi behöver dem för att 

utföra våra förpliktelser enligt det avtal vi har med Kunden/Leverantören. Om avtalet med 

Kunden/Leverantören sägs upp eller löper ut tar vi bort dina Personuppgifter ur våra system. 

 

4. Utlämning av dina Personuppgifter. 

 

Beroende på typen av avtal vi har med Kunden/Leverantören kan det hända att vi behöver överföra 

eller lämna ut dina Personuppgifter till 

o andra företag eller dotterbolag som tillhör EnerSys 

o andra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster till EnerSys 
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o behöriga offentliga myndigheter när det krävs enligt lag 

o fackföreningar när det krävs enligt lag. 
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5. Internationella uppgiftsöverföringar. 

 

Det kan hända att vi behöver överföra sådana Personuppgifter från Tredjeparter till en plats 

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive länder som inte erbjuder 

samma nivå av skydd av Personuppgifter som krävs inom EES, t.ex. USA. Vi har implementerat 

lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter när de överförs, inklusive tecknande 

av uppgiftsöverföringsavtal med informationsmottagarna. Vi kommer också att säkerställa att all 

överföring av Personuppgifter som omfattas av förordningen ut ur EES sker i enlighet med 

Dataskyddsförordningen inklusive, men inte begränsat till, en bekräftelse av att mottagaren 

certifierats enligt skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy Shield) eller att 

standardavtalsklausuler har upprättats mellan EnerSys och mottagaren. 
 

Om du vill ha mer information om eller en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder som EnerSys 

antagit för internationell överföring av dina Personuppgifter kan du kontakta EnerSys på 

legal@enersys.com. Vi behandlar alla förfrågningar enligt lokala lagar samt våra principer och 

rutiner. 

 

6. Utöva dina rättigheter. 

 

Du kan ha rätten att begära tillgång till dina Personuppgifter, få dem korrigerade eller borttagna, 

invända mot deras bearbetning eller begränsa tillgången till dem. Du kan också ha rätt att få en 

kopia av dina Personuppgifter i ett maskinläsbart format, få dina Personuppgifter skickade till en 

annan enhet eller rätt att inte bli föremål för beslut som påverkar dig i väsentlig grad och som 

fattas endast genom automatiserad bearbetning, inklusive profilering. Vi kan be dig om 

ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut den 

begärda informationen till dig. 

 

7. Dataskyddsansvarig (Data Privacy Champion) 

 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter som rör dina Personuppgifter eller om du har frågor 

eller funderingar kring bearbetningen av dina Personuppgifter kan du kontakta vår 

dataskyddsansvarige och vår juridikavdelning på legal@enersys.com eller via post till 2366 

Bernville Road, Reading PA 19605. Vi bearbetar alla förfrågningar i enlighet med lokal 

lagstiftning och våra principer och rutiner. 

 

8. Kontakta oss. 

 

Kontakta oss om du upplever att dina funderingar inte har hanterats på ett lämpligt sätt eller att 

bearbetningen av dina Personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen. De förfaranden som 

beskrivs i detta meddelande kompletterar eventuella andra förfaranden och tvistlösningsprocesser 

som EnerSys kan tillhandahålla eller som är tillgängliga enligt gällande lokala lagar, inklusive 

din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i ditt land. 
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