
Sandviks Integritetspolicy 

(senast uppdaterad den 16 maj 2018) 

 

Sandvik har föresatt sig att skydda dina personuppgifter 

Din integritet gällande dina personuppgifter är mycket viktig för Sandvik och Sandvikgruppens dotterbolag (nedan benämnd “Sandvik”). Vi 

välkomnar därför den extra transparens och det extra skydd av dina personuppgifter som den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 

innebär.   

Oavsett om du är en Kund, Leverantör, Kommersiell eller Administrativ mellanman, en Person som registrerats digitalt, en Fysisk person som 

registrerats eller en Besökare av våra anläggningar är det viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Därför summerar vi de personuppgifter som vi kan behandla om dig i nedanstående tabell. Vi beskriver också varför vi behöver dina 

personuppgifter och hur vi behandlar dessa.  Vi ger också en beskrivning av dina rättigheter och du hittar också kontaktuppgifter till oss om du 

har några frågor eller funderingar som avser dina uppgifter.  

När vi samlar in eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter har vi alltid ett syfte. Syftet beskrivs när vi samlar in uppgifterna. I samband 

med att vi samlar in dina personuppgifter redogör vi också för vår rättsliga grund för insamlingen.  

Vi lagrar inte personuppgifter under längre tid än som är nödvändigt för att fullgöra de syften som summeras i denna Integritetspolicy. Det kan 

dock vara fallet att en längre lagringsperiod är nödvändig för Sandviks berättigade intresse eller att längre lagringstid krävs för att fastställa, 

göra gällande eller försvara rättsliga förpliktelser. Om du gett ditt samtycke till användning av dina personuppgifter får du, när som helst, 

återkalla sådant samtycke och vi upphör då att behandla dina uppgifter. Möjlighet att återkalla ditt samtycke samt information om lagringstid 

ges till dig i samband med att vi samlar in dina personuppgifter.  

Definitioner 

I tabellen nedan, anser vi dig vara:  

• en Kund om du eller bolaget som du arbetar för har köpt våra produkter eller tjänster; 



• en Leverantör om du arbetar för en av våra leverantörsbolag från vilka vi köper varor och tjänster;  

• en Kommersiell eller Administrativ mellanman om du arbetar för en av våra distributörer eller andra mellanhänder såsom våra agenter 

och tullombud;   

• En Person som registrerats digital om du, exempelvis, använder våra webbsidor för att: 1) begära information om våra varor eller 

tjänster; 2) registrera dig för nyhetsbrev eller events som sponsrats av Sandvik; 3) registrerat dig för  Sandvik-prenumerationer eller 

registrerat dig i någon av våra intressegrupper (”communities”)  4) eller svarat på undersökningar eller marknadsföringsinformation;   

• en Fysisk person som registrerats om du registrerar dig hos oss personligen på någon av våra events; 

• en Digital besökare om du besöker våra webbsidor utan registrering såsom anges under Person som registrerats digitalt; 

• en Besökare av våra anläggningar om du besöker någon av våra kontor eller anläggningar inom EU eller EES (Europeiska unionen och 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) 

Du kan finnas i flera av ovanstående kategorier beroende på dina kontaktytor med Sandvik. Exempelvis kan du betraktas som en Kund, en 

Person som registrerats på digital väg och en Besökare av våra anläggningar om du har köpt våra varor, fyllt i ett av våra webbformulär och 

någon gång besökt en av Sandviks anläggningar. 

 

Vilka slag av personuppgifter använder vi och varför? 

 

 Kategori av person som interagerar med 
Sandvik 

Kategorier av uppgifter Ändamål 
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Kontaktuppgifter (såsom namn, 
företagsadress, e-postadress och 
telefonnummer)  
 

Effektiv kommunikation: svara på dina 
frågor, skicka information till dig om 
Sandviks varor och tjänster som är av 
intresse för dig; identifiering av 
potentiella kunder; fullgöra våra krav 
att hålla dig informerad om 
säkerhetsfrågor; kommunicera tekniska 
ändringar  

J J J J J N J 

Organisatoriska uppgifter (såsom vilket 
bolag och vilken avdelning du arbetar 
på) 

Effektiv marknadsföring: förstå vilken 
information rörande produkter och 
tjänster som du skulle vara intresserad 
av att ta emot  

J J J J J N J 

Finansiella uppgifter (såsom kredit- 
eller betalningsinformation, 
bankkontouppgifter) 

Finansiell kontroll: För att utvärdera 
kredit- och betalningshistorik, 
genomföra betalningar; för 
fullgörandet av förpliktelser som rör 
bekämpandet av penningtvätt; och 
hantering av rabatter och 
återbetalningar 

J J J N N N N 

Avtalsuppgifter (såsom 
försäljnings/inköpsorders, 
leveransadress eller adress för 
återsändande), 
faktureringsinformation, och övriga 
uppgifter som samlats in i enlighet med 
våra kund- och leveransavtal 

Underlättande av orderhantering, 
transport och garanti; förvaltning av 
serviceavtal 

J J J N N N N 

Video, fotografi och platsen för 
inspelning, bil/lastbils 
registreringsnummer  

Begränsad kameraövervakning. 
Kameror är placerade vid särskilda 
obemannade portar till industriella 
områden för följande ändamål: 
•  Öppna och stänga portar på ett 
säkert sätt för att förhindra skador på 
fordon och människor; 
• Se till att inga obehöriga personer får 
åtkomst till det industriella området i 
samband med öppnandet av portar. 
• Övervaka oskyddade områden där 
det föreligger en risk för att obehöriga 
personer får åtkomst till det 
industriella området utan att 
upptäckas; 

N N N N J N J 



• För att förhindra och avslöja skador 
på egendom och därmed 
sammanhängande brott; 
• Utreda incidenter och olyckor 
 
 

Förteckning som avser 
lärande/utbildning (såsom närvaro vid 
utbildningar, fullgörande av 
utbildningsaktiviteter, kompetensdata, 
kvalifikationer) 

Förvalta 
kund/leverantörs/mellanmansförhållan
det och kommunicera och utveckla nya 
utbildningsmöjligheter som du kan 
vara intresserad av 

J J J N N N N 

Individuella preferenser (såsom språk- 
och matpreferenser) 

Tillhandahålla effektiv kommunikation 
på det språk som du angivit som 
preferens samt tillgodose kostbehov. 
Erbjuda dig en trevlig upplevelse när du 
kommer i kontakt med oss 

J J J J J N J 

Service- och garantiuppgifter (såsom 
Reparations- och servicehistorik och 
anspråk) 

För uppfyllelse av avtalsgarantier och 
för produktutveckling- och förbättring 
och för fullgörande av våra/dina 
underhållsförpliktelser 

J J J N N N N 

Hälso- och säkerhetsuppgifter (såsom 
incidenter som ägt rum under besök på 
våra test- och 
produktionsanläggningar, och 
eventuella skador som kan uppkomma 
genom användning av vår utrustning) 

Fullgöra rättsliga förpliktelser som 
avser protokollföring av incidenter och 
hantering av anspråk. Förbättra 
säkerheten i farliga miljöer och 
underlätta åtkomst för personer med 
fysiska begränsningar 

J J J N N N J 

Reseuppgifter (såsom visum- och 
passuppgifter, resekostnader, resplan) 

Arrangering av resor till Sandvik-
anläggningar och events, vilket kan 
innefatta visumhantering 

J J J N N N J 

Information om det event du deltagit i  Göra en uppföljning med dig med om 
den produkt eller tjänst som du visat 
intresse för och även skicka 
information om besläktade produkter 
och tjänster till dig 

N N N J J J J 

Information om var du befann dig på 
Internet när du gav oss dina 
kontaktuppgifter och det material som 
du laddade ner från vår webbsida. 
Information om Sandviks 

Göra en uppföljning med dig om den 
produkt eller tjänst som du visat 
intresse för och även skicka 
information om besläktade produkter 
och tjänster till dig 

N N N J N N N 



gemenskapsblogg eller chattforum som 
deltagit i. 

Information om Sandvik-nyhetsbrev 
eller annat Sandvik innehåll som du har 
prenumererat på 

Göra en uppföljning med dig om den 
produkt eller tjänst som du visat 
intresse för och även skicka 
information om besläktade produkter 
och tjänster till dig 

N N N J N N N 

Besöksstatistik från våra webbplatser 
(såsom IP-adress, cookies, 
sessionsidentifierare, typ av 
webbläsare, granskade webbsidor och 
klickade länkar).  

Driva och förbättra din övergripande 
upplevelse när du besöker våra 
webbplatser. Skräddarsy din 
upplevelse vid webbplatsbesöket och 
ge oss möjlighet att tillhandahålla den 
typ av innehåll och erbjudanden om 
produkter och tjänster som är av störst 
intresse för dig. Möjliggöra att ge dig 
en bättre service i samband med svar 
på dina kundtjänstförfrågningar. På ett 
effektivt sätt behandla dina 
transaktioner. Administrera reklam, en 
undersökning eller andra 
webbplatsinslag 

N N N J N J N 

Information som avser plats, datum 
och tid för besök 

Rese- och transportarrangemang; 
välkomstmeddelanden  

N N N N N N J 

Fordons registreringsnummer Underlätta och hantera 
parkeringstillstånd 

N N N N N N J 

 

 

 

Vänligen observera  

Om du besöker våra webbsidor kommer du att finna särskilda Cookie-uppgifter för varje enskild webbsida. Denna Integritetspolicy gäller 

endast för de personuppgifter som insamlats av Sandvik som avser personer bosatta i EU och EES.   



För att erbjuda dig ett mervärde kan vi inkludera tredjepartslänkar på våra webbsidor. Webbsidor som vi länkar till har separata 

integritetspolicys. Sandvik ansvarar inte för dessa tredje parts-webbsidors sedvanor och därmed äger din användning av sådana webbsidor rum 

i enlighet med deras integritetspolicys. 

 

Delning av uppgifter med parter utanför Sandvik   

Sandvik säljer inte, handlar inte med, eller överför dina personuppgifter på annat sätt till externa parter förutom i de fall som anges nedan, 

grundade på Sandviks berättigade intresse av att tillhandahålla dig de högkvalitativa och användbara produkter och tjänster som du förväntar 

dig av Sandvik.  Vi kan överföra dina uppgifter utanför EU och EES endast under förutsättning att vi har säkerställt en rimlig skyddsnivå i det 

mottagande landet såsom genom Sandviks Avtal om överföring av uppgifter inom koncernen, Europeiska kommissionens 

standardavtalsklausuler med tredje parter, eller såsom i annat fall krävs av inhemsk uppgiftsskyddslagstiftning.  

• Vi kan dela uppgifter om Digitala besökare, Kunder och Personer som registrerats till våra webbhotellpartners samt andra parter som 

biträder oss i driften av våra webbsidor, bedrivandet av vår verksamhet, eller betjänande av dig, så länge som sådana parter förbinder 

sig att hålla dina personuppgifter konfidentiella.  Ytterligare uppgifter om detta finns på våra särskilda informationssidor gällande 

Cookies.  

• Sandvik kan dela uppgifter om en Digital besökare, Besökare av våra anläggningar, Kund, Person som registrerats eller Leverantör med 

ett annat Sandvik-bolag om det är nödvändigt för att besvara eventuella frågor från dig. 

• Vi kan dela uppgifter om Digitala besökare, Besökare av våra anläggningar, Kunder och Personer som registrerats digitalt eller Fysiska 

personer som registrerats inom Sandvik-koncernen och med Sandviks affärspartners såsom auktoriserade återförsäljare eller 

distributörer så de kan marknadsföra och sälja relevanta Sandvikprodukter och tjänster till dig och så att vi gemensamt kan genomföra 

varudemonstrationer och andra events tillsammans med dig.   

• Vi kan behöva lämna information om Digitala besökare, Besökare av våra anläggningar, Kunder, Leverantörer eller Personer som 

registrerats digitalt och Fysiska personer som registrerats till lämpliga myndigheter eller andra relevanta tredje parter i syfte att 

förstärka våra integritetspolicys, eller värna Sandviks rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kan också komma att behöva lämna dina 

uppgifter till statliga myndigheter när vi är rättsligt förpliktade att göra detta.   

 



Bloggar, chattrum och liknande 

Vi tillhandahåller bloggar, chattrum och/eller anslagstavlor på våra webbsidor. All personlig information som du väljer att skicka till sådana 

forum kan läsas, samlas in, eller användas av andra som besöker dessa forum. Dessa icke-Sandvik tredje parter kan för eget syfte skicka dig 

oombedda meddelanden eller annan information. Vi är inte ansvariga för dessa tredje parters hantering av dina personuppgifter.  

Vi publicerar endast en lista med kunders referenser och vitsord avseende våra produkter och tjänster efter inhämtande av samtycke från varje 

enskild kund.      

 

Dina rättigheter  

Du har rätt att: (1) veta vilka uppgifter som Sandvik innehar om dig; (2) under vissa omständigheter begränsa vår behandling av dina uppgifter; 

(3) få åtkomst till dina uppgifter och (4) få sådana uppgifter rättade om dessa är felaktiga eller inaktuella. Vidare har du rätt att, grundat på dina 

personliga omständigheter, invända mot vår behandling av dina uppgifter för våra berättigade intressen eller invända mot våra beslut om dig 

grundade på profilering eller automatiserade beslut med användning av dina personuppgifter.  Under särskilda omständigheter får du begära 

att vi helt och hållet raderar dina uppgifter från alla våra system och i andra fall kan du begära att vi tillhandahåller dina uppgifter i ett 

maskinläsbart format och får uppgifterna överförda till ett annat bolag. Besök vår ”Privacy portal” för att utöva någon av dessa rättigheter.  

Om vi samlar in personuppgifter grundat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan utöva denna rättighet 

genom att klicka på “återkallande av samtycke” eller genom att klicka på länken “avsluta prenumeration” som finns längst ned i Sandviks 

marknadsföringsmail eller webbformulär där vi har erhållit ditt samtycke.  

Du har rätt att lämna in klagomål inför den statliga myndighet som är ansvarig för att skydda dina rättigheter som avser personuppgifter. Detta 

skulle kunna vara: 1) Den svenska Datainspektionen som reglerar Sandvik AB, moderbolag i Sandvik-koncernen 2) den statliga myndigheten i 

det land där Sandvik-bolaget samlade in dina uppgifter eller 3) myndigheten i det land där du tror att en överträdelse av dina 

personuppgiftsrättigheter har ägt rum.  

Registeransvarig för dina uppgifter 



Personuppgiftsansvarig är det bolag inom Sandvik-koncernen som ursprungligen samlade in dina uppgifter och beslutade om syftet och medlen 

för behandling av dina uppgifter. Du kan se en förteckning över samtliga Sandvik-bolag här. Vänligen kontakta en Privacy Officer  om du har  

frågor kring vem som är Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter eller har andra frågor eller funderingar om dina personuppgifter.  Du hittar 

kontaktinformation på vår Privacy Portal. 

Uppgifter som samlas in från andra källor 

Det kan finnas tillfällen när Sandvik samlar in uppgifter om dig från en annan källa än dig. Detta skulle exempelvis kunna äga rum när våra 

Affärspartners eller Leverantörer tillhandahåller oss information om dig.  Vi samlar även in personuppgifter från offentliga källor såsom sociala 

medier.  Vi tillhandahåller ytterligare information om tredje parts-källor i de särskilda fall där detta äger rum.   

 


