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Dataskyddsinformation enligt
artikel 13.3 i dataskyddsförordningen
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
Dorfmühlstraße 7
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.
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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
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.
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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.

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
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