E.ON Information gällande hantering av dina personuppgifter för E.ON Wind Service
Giltiga från och med 2019-02-19.
Skyddet av dina personuppgifter och överensstämmelse med gällande bestämmelser om
dataskydd är mycket viktiga för oss. Nedan informerar vi dig om hur vi behandlar dina
personuppgifter.
§ 1 Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud
1.1 Personuppgiftsansvarig enligt definitionen i GDPR
E.ON Wind Sweden AB
Carl Gustafs väg 1
SE 20509 Malmö
Sverige
1.2 Kontaktuppgifter för Dataskyddsombud
dataskyddsombud@eon.se
E.ON Wind Sweden AB
Dataskyddsombud
Carl Gustafs väg 1
SE 20509 Malmö
Sverige
§ 2 Följande ger dig information om datakällor, omfattning, syfte samt rättslig grund för
databehandling
2.1. Datakällor
Om sådan information är tillgänglig i offentligt tillgängliga källor, eller tillhandahålls av ditt
företag på begäran av lämplig kontaktperson, kommer den informationen att användas för
att adressera dig. Annars ger du oss frivilligt dina uppgifter.
2.2 Databehandlingens omfattning
Baserat på följande datakategorier:
• Din data kommer framförallt att behandlas i vårt CRM-system samt därtill
kopplade system.
• Vi kan komma att skicka dina uppgifter vidare internt inom E.ON
2.3 Syfte och rättslig grund för databehandling
Insamlingen och vidarebehandlingen av dina uppgifter har till syfte att adressera dig via epost, telefon eller post, för annonsering, för att lämna offert, för allmän kommunikation
med dig samt för att inleda ett avtal.
2.4 Rättslig grund för databehandling
Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är baserad på en
intresseavvägning (Article 6 (1) (f) of the GDPR), för att
a) informera dig om produkter och tjänster - Vårt syfte är att etablera, upprätthålla
och utvärdera kundrelationer med dig, och
b) förse dig med relevanta och optimerade produkter och tjänster
§ 3. Datatillgång
Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt CRM-system samt därtill kopplade
system. Endast anställda i företaget har tillgång till personuppgifterna för, bland annat,
marknadsföring och projektarbete. En överföring av personuppgifter sker endast för
specifika ändamål och enligt dataskyddsbestämmelserna.
§ 4. Gallringstid
4.1 Tid för kvarhållning av data
Vi behåller dina personuppgifter i högst 2 år, såvida det inte finns lagliga eller lagstadgade
krav att det spara uppgifterna under en längre eller kortare period eller om du har beviljat
samtycke till en längre retentionstid.
§ 5. Dina rättigheter
Du har följande rättigheter:
• Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära - när som helst inom ramen för
lagstadgade bestämmelser och utan kostnad för dig - information om dina
uppgifter vi behandlar, syftet med sådan behandling, hur länge uppgifterna behålls
eller vilka kriterier som används för att bestämma hur länge den behålls, liksom
mottagarna av data.
• Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling: Om dina personuppgifter
som vi behandlar är felaktiga, ofullständiga eller bearbetningen av uppgifterna inte
är tillåten, kan du begära att vi rättar till, slutför eller begränsar bearbetningen av
dina personuppgifter, eller raderar personuppgifterna inom ramen för
lagstiftningen. För att hävda dina rättigheter, vänligen kontakta din
företagsrepresentant eller dataskyddsombud när som helst.

• Rätt till dataöverförbarhet: Om du gett oss uppgifter frivilligt eller som en del av ett
befintligt avtalsförhållande med oss, kommer vi att göra dessa uppgifter tillgängliga
i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format på begäran, förutsatt
att dessa uppgifter inte innehåller konfidentiell företagsinformation och inte
involverar en arbetsprodukt. När det är tekniskt möjligt överför vi denna data till en
tredje part som du har utsett.
• Rätt att lämna in ett klagomål: Du är välkommen att ställa frågor, förslag eller kritik
till vårt Dataskyddsombud. Dessutom kan du när som helst rikta ett klagomål till en
tillsynsmyndighet. När du gör det kan du välja att närma dig tillsynsmyndigheten
med jurisdiktion över bosättningsorten eller den tillsynsmyndighet som är behörig
över vår verksamhet. Du hittar kontaktinformationen för tillsynsmyndigheterna
under följande länk: http://www.datainspektionen.se
§ 6. Skyldighet att tillhandahålla data
Du är fundamentalt varken avtalsenligt eller juridiskt skyldig att ge oss
personuppgifter, du lämnar dina personuppgifter frivilligt.
§ 7. Automatiserat beslutsfattande
Vi använder inte automatiserat beslutsfattande inklusive profilering (automatisk analys
av personliga förhållanden).

