Integritetspolicy
1. Inledning
Med de nedanstående uppgifterna vill vi presentera en översikt över hur vi behandlar dina
personuppgifter och de rättigheter som du kan utöva i det här sammanhanget i egenskap av
”registrerad person”. I princip är det möjligt att använda våra webbsidor utan att uppge några
personuppgifter. Såvida du är intresserad av att använda särskilda tjänster som vårt företag
tillhandahåller via våra webbsidor kan det emellertid hända att personuppgifter behöver
behandlas. Om vi behöver behandla personuppgifter och det inte föreligger någon rättslig
grund för den här typen av behandlingen inhämtar vi i allmänhet ett samtycke.
Vid behandlingen av personuppgifter, som till exempel ditt namn, adress eller e-postadress
sker detta alltid i överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och
enligt de bestämmelser om uppgiftsskydd som gäller för ”TechProtect GmbH”. I den här
integritetspolicyn vill vi upplysa dig om i vilken utsträckning och för vilka ändamål vi samlar
in, använder och behandlar dina personuppgifter.
Då vi är ansvariga för behandlingen har vi vidtagit och implementerat flera tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas på den här
webbsidan i möjligaste mån åtnjuter ett fullständigt skydd. Detta till trots finns det risk för
säkerhetsluckor vid internetbaserad överföring av uppgifter, vilket betyder att det inte är
möjligt att garantera ett fullständigt skydd. Av det här skälet står det dig även fritt att lämna ut
personuppgifter till oss på alternativa sätt som till exempel per telefon eller via traditionell
brevpost.

2. Registeransvarig
Registeransvarig i den mening som avses i GDPR är:
GN Audio A/S
Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup; Danmark
Telefon: +45 45 75 88 88
Fax: +49 7031-7632-100
E-postadress: DPO@jabra.com
Webbplats: www.jabra.com

3. Dataskyddsombud
Om du har frågor eller önskemål beträffande uppgiftsskyddet är du alltid välkommen att
kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på DPO@jabra.com eller per telefon på +45 45
75 00 00

4. Rättslig grund för behandlingen
På vårt företag används art. 6.1a i GDPR som rättslig grund för de behandlingsprocesser för
vilka vi behöver inhämta ett samtycke för ett visst behandlingssyfte.
Om personuppgifter behöver behandlas för att fullgöra ett avtal, vari du är avtalspart, vilket
exempelvis gäller vid behandlingsprocesser som krävs för leverans av varor eller
tillhandahållande av övriga tjänster eller motprestationer, baseras behandlingen på art. 6.1b i
GDPR. Detsamma gäller för behandlingsprocesser som krävs för att vi ska kunna vidta
åtgärder innan något avtal ingås, som till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller
tjänster.
Om vårt företag enligt lag är skyldigt att behandla personuppgifter, till exempel för att uppfylla
skattemässiga skyldigheter, så baseras behandlingen på art. 6.1c i GDPR.
I sällsynta fall kan vi behöva behandla personuppgifter för att skydda en registrerad persons
livsavgörande intressen eller skydda någon annan fysisk person. Detta kan till exempel vara
fallet om en besökare skadas i vår verksamhet och dennes namn, ålder, uppgifter för
försäkringskassan eller andra livsavgörande uppgifter måste lämnas till en läkare, ett sjukhus
eller någon annan tredje part. I så fall skulle behandlingen baseras på art. 6.1d i GDPR.
Till sist kan behandlingsprocesser vara baserade på art. 6.1f i GDPR. På den här rättsliga
grunden baseras behandlingsprocesser som inte inbegrips av någon av de ovanstående
rättsliga grunderna, när uppgifter behöver behandlas för att tillvarata ett legitimt intresse för
vårt företag eller en tredje part, såvida den registrerade personens intressen, grundläggande
rättigheter eller grundläggande friheter inte väger tyngre. Vi får i synnerhet tillämpa den här
typen av behandlingsprocesser eftersom de extra har tagits upp av den europeiska
lagstiftaren. Denne hävdar att man kan förutsätta ett legitimt intresse såvida du är kund hos
vårt företag (skäl 47, mening 2 i GDPR).

5. Vidarebefordran av uppgifter till tredje part
Dina personuppgifter vidarebefordras inte till någon annan tredje part än för de
nedanstående ändamålen.
Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till en tredje part förutsatt att:
1. du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta enligt art. 6.1a i GDPR.
2. en vidarebefordran är tillåten enligt art. 6.1, sid. 1f i GDPR för att tillvarata våra legitima
intressen och det inte finns skäl att anta att du har ett övervägande legitimt intresse av att
dina uppgifter inte vidarebefordras.
3. det föreligger en lagskyldighet att vidarebefordra uppgifter enligt art. 6.1, sid. 1b i GDPR.
4. detta är tillåtet enligt lag och krävs för att hantera avtalsförhållanden enligt art. 6.1, sid. 1b i
GDPR.

6. Teknik
6.1 SSL/TLS-kryptering
För att garantera att uppgifterna behandlas säkert och för att ge skydd vid överföring av
sekretessbelagt innehåll, som till exempel beställningar, inloggningsuppgifter eller
kontaktförfrågningar, använder vi en SSL- eller TLS-kryptering för den här sidan. Att vi

använder oss av en krypterad förbindelse märks på att det står ”https://” i webbläsarens
adressrad i stället för ”http://” och på låssymbolen i adressraden.
Vi använder oss av den här tekniken för att skydda de uppgifter som du överför.

7. Innehållet på vår webbplats
7.1 Uppgiftsskydd vid tjänster för våra beställare
Inom ramen för det avtalade inbytesprogrammet enligt de aktuella villkoren samlar en
uppdragstagare in och behandlar personuppgifter, som exempelvis kvitton, adresser eller
kontaktuppgifter. I det här fallet har vi ingått ett avtal enligt art. 28 i GDPR. Den rättsliga
grunden för insamlingen och den ytterligare behandlingen av dina personuppgifter utgörs av
art. 6.1b i GDPR i syfte att fullgöra avtalet enligt programvillkoren tillsammans med dig. De
insamlade och behandlade uppgifterna används endast för att fullgöra programmet och
vidarebefordras inte till obehöriga tredje parter. Vi vidarebefordrar dina uppgifter till
mottagare i tredje länder. Om du väljer att inte lämna ut personuppgifter kan du inte delta i
programmet.

7.2 Kontakt/kontaktformulär
När du tar kontakt med oss (t.ex. genom att fylla i ett kontaktformulär eller skriva ett epostmeddelande) samlar vi in personuppgifter. Av respektive kontaktformulär framgår vilka
uppgifter vi samlar in när du fyller i ett kontaktformulär. Uppgifterna används uteslutande för
att hantera ditt ärende eller för att kontakta dig samt sparas och handläggs för den tekniska
administrationen som är kopplad till hanteringen. Den rättsliga grunden för behandlingen av
uppgifterna är vårt legitima intresse av att hantera ditt ärende enligt art.6.1f i GDPR. Om du
när du kontaktar oss avser att säga upp ett avtal så utgörs den ytterligare rättsliga grunden
för behandlingen av art. 6.1b i GDPR. När vi har hanterat ditt ärende eller svarat på din
förfrågan raderas dina personuppgifter. Detta gäller när det av omständigheterna framgår att
den berörda frågan definitivt avslutats och i den mån det inte föreligger några lagstadgade
skyldigheter att lagra uppgifterna.

8. Dina rättigheter som registrerad person
8.1 Rätten till bekräftelse
Du har rätt att begära att vi bekräftar om vi behandlar personuppgifter som gäller dig.

8.2 Rätten till information enligt art. 15 i GDPR
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om de personuppgifter som sparas
om din person från oss samt en kopia på dessa uppgifter enligt lagstadgade bestämmelser.

8.3 Rätten till korrigering enligt art. 16 i GDPR
Du har rätt att begära att personuppgifter som gäller dig och är felaktiga blir korrigerade.
Vidare har du rätt, med hänsyn till ändamålet med behandlingen, att begära att få
personuppgifter som är ofullständiga kompletterade.

8.4 Radering enligt art. 17 i GDPR

Du har rätt att begära att vi ofördröjligen raderar de personuppgifter som gäller dig, såvida
någon av de lagstadgade skälen gäller och såvida det inte är nödvändigt att behandla eller
spara dina uppgifter.

8.5 Begränsad behandling enligt art. 18 i GDPR
Du har rätt att begära att vi begränsar den utsträckning i vilken vi behandlar uppgifter när
någon av de lagstadgade förutsättningarna gäller.

8.6 Uppgiftsportabilitet enligt art. 20 i GDPR
Du har rätt att få de personuppgifter som gäller dig och som du har lämnat ut till oss
presenterade i ett strukturerat och vanligt format som går att avläsa maskinellt. Därjämte har
du rätt att lämna ut dessa uppgifter till någon annan registeransvarig utan att vi, som har tagit
emot personuppgifterna, hindrar detta, förutsatt att behandlingen sker i överensstämmelse
med ett samtycke enligt art. 6.1a i GDPR eller art. 9.2a i GDPR eller i överensstämmelse
med ett avtal enligt art. 6.1b i GDPR och behandlingen sker automatiskt i den mån som
behandlingen inte krävs för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller utförs i form
av utövande av offentlig makt som har ålagts oss.
Vidare har du i samband med utövandet av din rätt till uppgiftsportabilitet enligt art. 20.1 i
GDPR rätt att utverka att personuppgifterna överförs direkt från en registeransvarig till en
annan registeransvarig, såvida detta är tekniskt möjligt och förutsatt att andra personers
rättigheter eller friheter inte påverkas av detta.

8.7 Invändningar enligt art. 21 i GDPR
Du har rätt att när som helst och av skäl som beror på din särskilda situation invända mot
behandlingen av personuppgifter som gäller dig som genomförs i enlighet med art. 6.1e
(behandling av uppgifter i allmänt intresse) eller f (behandling av uppgifter som genomförs på
grundval av ett intresseavvägande) i GDPR.

Detsamma gäller för profiling på basis av dessa bestämmelser i den mening som avses i art.
4.4 i GDPR.
Om du inkommer med invändningar upphör vi att behandla dina personuppgifter, såvida vi
inte kan visa belägg för tvingande legitima skäl för att fortsätta behandlingen som väger
tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter eller också såvida behandlingen behövs för
att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
I enskilda fall behandlar vi personuppgifter för att skicka direktreklam. Du kan när som helst
invända mot att dina personuppgifter används i syfte att sprida den här typen av reklam.
Detsamma gäller för profiling såvida den är kopplad till den här typen av direktreklam. Om du
invänder mot att vi behandlar uppgifter i syfte att göra direktreklam upphör vi att behandla
personuppgifterna för dessa ändamål.
Därjämte har du rätt att, utifrån din särskilda situation, invända mot att vi behandlar
personuppgifter som gäller dig i vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller för
statistiska ändamål enligt art. 89.1 i GDPR, såvida den här typen av behandling inte krävs för
att utföra en uppgift som är av allmänt intresse.
Det står dig fritt att utnyttja din rätt att göra invändningar i samband med att du använder
informationssamhällets tjänster, oberoende av direktiv 2002/58/EG, med hjälp av
automatiserade förfaranden och tillämpning av tekniska specifikationer.

8.8 Återkallelse av ett uppgiftsskyddsrättsligt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter med
avseende på framtiden.

8.9 Klagomål hos en tillsynsmyndighet
Du har rätt att inkomma med klagomål om vår behandling av personuppgifter hos en behörig
datatillsynsmyndighet.

9. Rutinmässig lagring, radering och spärrning av
personuppgifter
Vi behandlar och sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs för att
uppnå ändamålet med lagringen eller för att uppfylla de rättsliga föreskrifter som vårt företag
omfattas av.
När ändamålet med lagringen upphör att gälla eller om en föreskriven lagringstid löper ut
spärras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt och enligt de lagstadgade
bestämmelserna.

10. Lagringstiden för personuppgifter
Kriteriet för lagringstiden för personuppgifter är den aktuella lagstadgade lagringstiden. När
tiden har löpt ut raderas uppgifterna rutinmässigt förutsatt att de inte längre behövs för att
fullgöra eller ingå ett avtal.

11. Integritetspolicyns aktualitet och ändringar
Den här integritetspolicyn är för närvarande giltig enligt version: mars 2020.
Med tanke på att vi fortsätter utveckla våra webbsidor och erbjudanden eller till följd av
ändrade lagstadgade eller officiella riktlinjer kan vi behöva ändra den här integritetspolicyn.
Du har alltid möjlighet att hämta och skriva ut en aktuell version av integritetspolicyn på
webbplatsen under ”https://jab-t-001.techprotect.de/datenschutz.pdf”.
GN Audio A/S information om skydd av uppgifter finns här.
Den här integritetspolicyn har tagits fram med hjälp av uppgiftsskyddsprogrammet: audatis
MANAGER.

