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DATA PRIVACY INFORMATION
Uppkomst av data: Allmänt tillgänglig information (till exempel internet), i vissa länder
adresserar också listinköp

• KUNDER & MARKETING:
I enlighet med Art. 13 & 14 Dataskyddsförordningen, vi är skyldiga att informera våra
kunder om de personuppgifter vi behandlar från dem.

Dina uppgifter skickas vanligtvis inte till mottagare i tredjeländer för marknadsföringsändamål.

Gemensamt personuppgiftsansvariga:
HIRSCH Svenska AB 		
Box 27104 			
SE-102 52 Stockholm		
privacy@hirschag.com		

Raderingsperioder:
Data som bearbetas rent för marknadsföring och som inte representerar kunddata
kommer att raderas efter 5 år.

HIRSCH Armbänder GmbH
Hirschstrasse 5
9020 Klagenfurt am Wörthersee
privacy@hirschag.com

Dina rättigheter:
I princip har du rätten till information, rättelse, radering, begränsning, dataöverföring,
återkallande och invändning.

Ingen dataskyddsombud utses, eftersom det inte är juridiskt nödvändigt.
HIRSCH Svenska AB och HIRSCH Armbänder GmbH har ingått ett avtal som gemensamt personuppgiftsansvariga enligt art. 26 Dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst invända mot vårt nyhetsbrev: HIRSCH.Bracelets@hirschag.com
Om du tror att behandlingen av dina data bryter mot lagen om dataskydd eller om ditt
dataskyddskrav annars har brutits på ett sätt kan du klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Syftet med databehandling: De personuppgifter som lämnas av dig är nödvändiga för
att kontraktet ska kunna fullföljas eller för genomförandet av förhandlingsåtgärder.
Utan dessa uppgifter kan vi inte sluta eller uppfylla avtalet med dig.
Rättslig grund för behandling av uppgifter: kontrakt / förhandlingsåtgärder

• ÖVRIGA FÖRETAGSKONTAKTER, KONTRAKTS PARTNERS
OCH SERVICE PROVIDERS

Kategorier av mottagare av personuppgifter:
- HIRSCH-företag
- Agenter
- Banker
- Domstolar, myndigheter, andra myndigheter, skattekontor
- Försäkringsbolag
- Skattekonsulter, revisorer, advokater
- Kreditbyråer
- Inkassobolag, delegater från det österrikiska handelskammaren
- IT-leverantör

I enlighet med Art. 13 & 14 Dataskyddsförordningen, vi är skyldiga att informera dig om
de personuppgifter vi behandlar från dig.

Personuppgiftsansvarig:
HIRSCH Svenska AB			
Box 27104 				
SE-102 52 Stockholm 			
privacy@hirschag.com

Datainsamling från tredje part:
Ytterligare datakategorier samlas in från tredje part: kreditdata
Uppkomst av data: kreditbyråer (t.ex. KSV1870, Creditreform, Bisnode, CRIF)

Ingen dataskyddsombud utses, eftersom det inte är juridiskt nödvändigt.
Syftet med databehandling:
Informationen du lämnar krävs antingen för att uppfylla kontraktet eller för att genomföra förhandlingar eller det är i bolagets berättigade intresse att bearbeta den informationen.

Överföring till mottagare i tredje land:
Kundens personuppgifter skickas vanligtvis inte till mottagare i tredjeländer. Överföringar till tredje länder görs endast om kunden uttryckligen godkänner överföring av
uppgifterna och endast i den mån det är nödvändigt.

Rättslig grund för behandling av uppgifterna:
Kontrakt / kontraktsförhandlingar
Legitimt intresse

För denna databehandling använder vi personuppgiftsbiträden, med vilka vi har ingått
ett motsvarande avtal för att skydda dina data.
Raderingsperioder:
Kunddata hålls till 10 år efter den sista kontakten.

Kategorier av mottagare av personuppgifter:
- HIRSCH-företag
- Domstolar, myndigheter, andra myndigheter, skattekontor
- Försäkringsbolag
- Skattekonsulter, revisorer, advokater

Dina rättigheter:
I princip har du rätten till information, rättelse, radering, begränsning, dataöverföring,
återkallande och invändning. Om du tror att behandlingen av dina data bryter mot lagen om dataskydd eller om dina dataskyddskrav annars har brutits på ett sätt kan du
klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Överföring till mottagare i tredje land:
Personuppgifter skickas vanligtvis inte till mottagare i tredjeländer. Överföringar till
tredje land kommer endast att göras om du uttryckligen godkänner överföringen av
uppgifterna och endast i den mån det är nödvändigt.

DATABESKYTTELSESINFORMATION OM
MARKNADSAKTIVITETER
Syfte: Marknadsaktiviteter inklusive att skicka nyhetsbrev

Raderingsperioder:
Personuppgifter lagras endast av oss så länge som användningsändamålet kräver
det eller vi är lagligen skyldiga att lagra det. Då tar vi bort data.

Rättslig grund:
Marknadsföring i allmänhet: berättigat intresse
Det legitima intresset är företagets intresse för att etablera ett företag och intensifiera
affärsrelationen med befintliga och potentiella kunder.

Dina rättigheter: I princip har du rätten till information, rättelse, radering, begränsning,
dataöverföring, återkallande och invändning. Om du tror att behandlingen av dina data
bryter mot lagen om dataskydd eller om ditt dataskyddskrav annars har brutits på ett
sätt kan du klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Nyhetsbrev:
Befintliga kunder: berättigat intresse av att informera kunder om nya produkter eller
förändringar i produktsortimentet; intensifiera kundrelationen
Potentiella kunder: föregående samtycke
Datainsamling från tredje part:
Följande datakategorier samlas in från tredje part: stamdata och kontaktuppgifter för
potentiella kunder.
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