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Grundprinciper för behandling av personuppgifter  
Inom ramen för denna affärsförbindelse kommer dina personuppgifter att behandlas av den 
personuppgiftsansvarige och lagras så länge som det krävs för att uppfylla de specifika syftena samt 
lagstadgade skyldigheter. Nedan informerar vi dig om vilka uppgifter det handlar om, på vilket sätt de 
behandlas och vilka rättigheter du har gällande detta, särskilt med avseende på den allmänna 
dataskyddsförordningen.  
 
Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?  
Personuppgiftsansvarig i enlighet med lagstiftningen om dataskydd är:  
 
SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb 
Salzstraße 25 
87499 Wildpoldsried 
 
Mer information om vårt företag, uppgifter om vilka personer som är behöriga företrädare och ytterligare 
kontaktuppgifter hittar du under ”Bolagsinformation” på vår hemsida:  
www.sema-soft.se 
 
 
Vilka av dina uppgifter behandlas av oss? Och i vilka syften?  
Vi behandlar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de specifika syftena samt 
lagstadgade skyldigheter. Dessa uppgifter kan bl.a. tillhöra följande kategorier:  

• Kontaktuppgifter som titel, förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer  

• Övriga uppgifter som åtkomstdata, IP-adress eller betalningsinformation  
 
När vi har tagit emot uppgifter från dig kommer vi endast att behandla dem i de syften för vilka vi har mottagit 
eller samlat in dem, t.ex.  

• för att uppfylla och fullgöra avtalet  

• för korrespondens med dig  

• för att uppfylla rättsliga och lagstadgade skyldigheter  

• för att skydda berättigade intressen  

• för att uppfylla eventuella befintliga ömsesidiga åtaganden  
 
Behandling av personuppgifter för andra ändamål kommer endast i fråga om de nödvändiga rättsliga 
förutsättningar som anges i artikel 6.4 i dataskyddsförordningen föreligger. I detta fall kommer vi naturligtvis 
att ta hänsyn till eventuell information som ska tillhandahållas i enlighet med artikel 13.3 och artikel 14.4 i 
dataskyddsförordningen.  
 
Vilken rättslig grund finns det för detta?  
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter utgörs i princip av – såvida det inte finns andra, 
specifika bestämmelser – artikel 6 i dataskyddsförordningen. Här finns i synnerhet följande möjligheter:  

• Samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen)  

• Behandling för att fullgöra avtal (artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen). Behandlingen är nödvändig 
för att säkerställa att uppgifterna är fullständiga och korrekta, för att digitalisera dem samt för att 
kunna uppfylla avtalet.  

• Behandling på grundval av en intresseavvägning (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen). 
Behandlingen är nödvändig för att säkerställa att parterna fattar välgrundade beslut som rör dina 
intressen, samt för att garantera att den kundrådgivning som den personuppgiftsansvarige 
tillhandahåller är enhetlig och håller hög kvalitet.  

http://www.sema-soft.se/
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• Behandling för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen). 
Behandlingen är nödvändig för att säkerställa att skatteuppgifter är fullständiga och korrekta i 
enlighet med skatte-, närings- och handelslagstiftningen.  

 
Om dina personuppgifter behandlas på grundval av ett samtycke från dig har du rätt att när som helst 
återkalla ditt samtycke gentemot oss med framtida verkan. Om vi behandlar uppgifter på grundval av en 
intresseavvägning har du som registrerad rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 21 i dataskyddsförordningen. 
 
Hur länge lagras uppgifterna?  
Vi behandlar uppgifterna så länge det krävs för syftet i fråga. Om det finns en lagstadgad skyldighet att lagra 
uppgifterna – t.ex. i handelsrätten eller skatterätten – lagras de aktuella personuppgifterna så länge denna 
lagringsskyldighet gäller (10 år). När lagringsskyldigheten har upphört kontrolleras det om en fortsatt lagring 
är nödvändig. Om det inte längre är nödvändigt att lagra uppgifterna raderas de. Den allmänna 
lagringsperioden för personuppgifter kan i undantagsfall vara upp till 30 år om detta krävs för att fastställa, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
 
Naturligtvis kan du när som helst (se nedan) begära tillgång till de uppgifter om dig som vi lagrar och, om det 
inte längre är nödvändigt att lagra uppgifterna, kräva att de raderas eller att behandlingen begränsas.  
 
Till vilka mottagare skickas uppgifterna vidare?  
Dina personuppgifter skickas i regel endast vidare till tredje part om detta krävs för att uppfylla avtalet med 
dig, om det är tillåtet att skicka uppgifterna vidare på grundval av en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i 
dataskyddsförordningen, om vi är skyldiga att skicka uppgifterna vidare eller om du har lämnat ditt samtycke.  
 
Överföring av personuppgifter till ett tredjeland  
Vi planerar inte att överföra dina personuppgifter till något tredjeland eller någon internationell organisation, 
såvida detta inte är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig. Vi informerar dig om detaljerna separat ifall 
detta krävs enligt lag.  
 
Var behandlas uppgifterna?  
Dina personuppgifter behandlas uteslutande i våra datacenter i Förbundsrepubliken Tyskland.  
 
Kreditvärderingar 
Vårt företag prövar din kreditvärdighet regelbundet vid slutande av avtal och i särskilda fall där det finns ett 
berättigat intresse. Vi samarbetar med företaget Creditreform Kempten/Allgäu, Winterstein KG, 
Fürstenstraße 1, D-87439 Kempten, som förser oss med de uppgifter vi behöver för detta. För detta ändamål 
lämnar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till ovan nämna företag. Mer information om behandling av 
personuppgifter vid Fa. Creditreform Kempten/Allgäu, Winterstein KG hittar du, i enlighet med artikel 14 i 
dataskyddsförordningen, på: 
https://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html  
 
Webbaserade ljud- och videokonferenser (konferensverktyg) 
Databehandling 
För kommunikationen med våra kunder använder vi bland annat online-konferensverktyg. De enskilda 
verktyg som används av oss finns förtecknade nedan. När du kommunicerar med oss per video- eller 
ljudkonferens via Internet registreras och behandlas dina personuppgifter av oss och leverantören av det 
aktuella konferensverktyget. 
I samband med detta registrerar konferensverktygen alla uppgifter som du tillhandahåller/använder för att 
utnyttja verktygen (e-postadress och/eller ditt telefonnummer). Dessutom behandlar konferensverktygen 
konferensens varaktighet, start- och sluttid för deltagande på konferensen, antalet deltagare och annan 
kontextuell information inom ramen för kommunikationsprocessen (metadata). 

https://www.creditreform.de/navigations/content-footer/datenschutzerklaerung.html
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Utöver detta behandlar verktygets leverantör alla tekniska data som krävs för att hantera den elektroniska 
kommunikationen. Detta omfattar bl.a. IP-adresser, MAC-adresser, enhetens id-nr, enhetstyp, typ och 
version av operativsystem, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare samt typ av anslutning. 
 
I den mån innehåll utbyts, laddas upp eller tillhandahålls på annat sätt inom verktyget, lagras även det 
innehållet på verktygsleverantörens servrar. Sådant innehåll inkluderar molnanteckningar, chatt-
/direktmeddelanden, röstbrevlådor, uppladdade bilder och videor, filer, skrivtavlor och annan information som 
delas när tjänsten används. 
Observera att vi inte fullt ut kan påverka databehandlingsprocesserna för de verktyg som används. Våra 
alternativ bestäms till stor del av respektive leverantörs företagspolicy. Mer information om databehandlingen 
med konferensverktygen finns i de använda verktygens respektive dataskyddspolicy, som anges under 
denna text. 
 
Syfte och rättslig grund 
Konferensverktygen används för att kommunicera med blivande och befintliga avtalspartner eller för att 
erbjuda vissa tjänster för våra kunder (art. 6.1 b i allmänna dataskyddsförordningen). Dessutom syftar 
verktygen till att förenkla och accelerera kommunikationen med oss resp. med vårt företag (berättigat 
intresse i den mening som avses i art. 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen). 
 
Såvida samtycke har inhämtats används de aktuella verktygen på grundval av detta samtycke. Samtycket 
kan när som helst återkallas med framtida verkan. 
 
Lagringsperiod 
De uppgifter om video- och konferensverktygen som registreras direkt av oss raderas av våra system så fort 
du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagringen eller datalagringens ändamål inte längre föreligger. 
Sparade cookies är kvar på din terminalutrustning tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade 
lagringsperioder påverkas inte. Vi har inte något inflytande på lagringsperioder för dina uppgifter som sparas 
av konferensverktygens ägare för egna ändamål. För mer information om detta ber vi dig kontakta 
konferensverktygens ägare direkt. 
 
Konferensverktyg som används 
Vi använder följande konferensverktyg: 
 
GoToMeeting/GoToWebinar 
Vi använder GoToMeeting och GoToWebinar. Deras leverantör är LogMeIn, Inc., 320 Summer Street 
Boston, MA 02210, USA. Detaljer om databehandlingen finns i GoToMeetings dataskyddspolicy:  
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy   
Ingående av avtal om orderbehandling  
Vi har ingått ett avtal med leverantören av GoToMeeting/GoToWebinar om orderbehandling och tillämpar de 
tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser i sin helhet vid användningen av GoToMeeting.  
 
TeamViewer 
Vi använder TeamViewer. Dess leverantör är TeamViewer Germany GmbH, Bahnhofsplatz 2, 73033 
Göppingen, Tyskland. Detaljer om databehandlingen finns i 
TeamViewers dataskyddspolicy:  
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/  
Ingående av avtal om orderbehandling 
Vi har ingått ett avtal med leverantören av TeamViewer om orderbehandling och tillämpar de tyska 
dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser i sin helhet vid användningen av TeamViewer. 
 
Zoom 
Vi använder Zoom. Tjänstens leverantör är Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 
6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Detaljer om databehandlingen finns i 
Zooms dataskyddspolicy:  

https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/
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https://zoom.us/de-de/privacy.html  
Ingående av avtal om orderbehandling 
Vi har ingått ett avtal med leverantören av Zoom om orderbehandling och tillämpar de tyska 
dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser i sin helhet vid användningen av Zoom. 
 
Microsoft Teams 
Vi använder Microsoft Teams. Dess leverantör är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 
98052-6399, USA. Detaljer om databehandlingen finns i Microsoft Teams dataskyddspolicy:  
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement  
Ingående av avtal om orderbehandling 
Vi har ingått ett avtal med leverantören av Microsoft Teams om orderbehandling och tillämpar de tyska 
dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser i sin helhet vid användningen av Microsoft Teams. 
 
Skype och Skype for Business 
Vi använder Skype och Skype for Business. Deras leverantör är Skype Communications SARL, 23-29 Rives 
de Clausen, L-2165 Luxemburg. Detaljer om databehandlingen finns i Skypes dataskyddspolicy:  
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/  
Ingående av avtal om orderbehandling 
Vi har ingått ett avtal med leverantören av Skype for Business om orderbehandling och tillämpar de tyska 
dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser i sin helhet vid användningen av Skype for Business. 
 
Dina rättigheter som ”registrerad”  
Dina rättigheter:  

• Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi 
behandlar rörande dig som individ. I synnerhet har du rätt att få tillgång till information om syftet med 
behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de kategorier av 
mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller ska lämnas ut, den planerade lagringsperioden, 
förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifterna, begränsning av 
behandlingen eller att invända mot behandlingen, rätten att inlämna klagomål, varifrån uppgifterna 
kommer om de inte har samlats in av den personuppgiftsansvarige samt förekomsten av 
automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, samt meningsfull information om detaljerna 
rörande detta.  

• Enligt artikel 16 har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och 
ofullständiga uppgifter kompletterade av den personuppgiftsansvarige.  

• Enligt artikel 17 har du rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige raderar dina lagrade 
personuppgifter, såvida behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig för att utöva rätten till 
yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att lagra uppgifter av 
allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

• Enligt artikel 18 har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du som 
registrerad bestrider uppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att 
uppgifterna raderas, om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver uppgifterna men du som 
registrerad behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller 
om du har gjort invändningar mot behandlingen av personuppgifter enligt artikel 21.  

• Enligt artikel 20 har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit den 
personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller kräva att de 
överförs till en annan personuppgiftsansvarig.  

• Enligt artikel 7.3 har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke gentemot den 
personuppgiftsansvarige. Det innebär att den personuppgiftsansvarige inte får fortsätta med den 
behandling av uppgifter som grundar sig på detta samtycke.  

• Enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I 
regel kan du vända dig till tillsynsmyndigheten på den ort där du normalt sett är bosatt eller arbetar 
eller där vårt företag har sitt säte.  

 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/
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Vid en förfrågan om tillgång till uppgifter som inte sker skriftligen kan vi komma att begära intyg från dig som 
styrker att du är den person du utger dig för att vara. Vi hoppas att du har förståelse för detta. 
 
Rätt att göra invändningar 
Enligt artikel 21.1 och 21.2 i dataskyddsförordningen har du rätt att göra invändningar mot att dina 
personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring om detta grundar sig på en intresseavvägning.  
 
Vårt dataskyddsombud  
Vi har utsett ett externt dataskyddsombud för vårt företag. Du når ombudet via följande kontaktuppgifter:  
 
IDKOM Networks GmbH - dataskyddsombud, Dieselstraße 1, D-87437 Kempten  
Thomas Hug, e-post: datenschutz@idkom.de  
 
Rätt att inlämna klagomål  
Du har rätt att inlämna klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet för 
dataskydd:  
 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Förbundslandet Bayerns myndighet för dataskyddstillsyn), 
Promenade 27, D-91522 Ansbach Telefon 0981 531300, fax 0981 53981300, e-post: 
poststelle@lda.bayern.de , internet: www.lda.bayern.de  

mailto:datenschutz@idkom.de
mailto:poststelle@lda.bayern.de
http://www.lda.bayern.de/

