Information om behandling av personuppgifter om fysiska personer av vårt bolag i förhållandet mellan
leverantör och kund
Vi vill i korthet informera Er om behandling av Era personuppgifter. Denna information gäller inte personuppgifter
av juridiska personer, inklusive juridisk persons namn, juridisk form och kontaktuppgifter.
1. Vem är ansvarig för Era personuppgifter?
Ansvarig för behandlingen av Era personuppgifter är bolaget Asahi Brands Europe a. s., organisationsnummer
29115779, med säte Kopeckého sady 328/9, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, inklusive dess utländska filialer som är
registrerade i olika EU-länder (för närvarande är det Österrike, Tyskland, Finland, Kroatien, Spanien och
Sverige).
2. I vilka situationer kommer vi att behandla Era personuppgifter?
A. När behandlar vi Era uppgifter med Ert samtycke?
Vi kommer att begära Ert samtycke i fall Ni inte är vår kund eller leverantör (dvs. när det inte finns ett
avtalsförhållande med oss) och det inte heller finns någon annan motsvarande anledning som uppfyller kraven i
recital 44-49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 – den allmäna dataskyddsförordningen
(„GDPR“) och Ni vill få marknadsföringserbjudanden från oss.
B. När behandlar vi Era uppgifter utan Ert samtycke?
Utan Ert samtycke får vi behandla Era personuppgifter på grund av följande juridiska handlingar och för följande
ändamål:
a) Juridisk handling: Genomförande av ett avtal eller genomförande av åtgärder vidtagna innan avtalet ingås, på
din begäran:
Ändamål:
• genomförande av avtalsenliga förpliktelser, inklusive relaterad kommerciell och financiell kommunikation
• kundlojalitetsprogram
b) Juridisk handling: Skydd av den Personuppgiftsansvariges rättigheter och rättsligt skyddade intressen
Ändamål:
• indrivning av skuldbelopp för levererade varor eller den Personuppgiftsansvariges andra fordringar
• i vissa fall bedömning av Er kreditvärdighet och trovärdighet
• kameraövervakningsutrustning med inspelningsmöjlighet för att skydda den Personuppgiftsansvariges
egendom
• identifiering av dem som besöker den Personuppgiftsansvariges inrättningar för att skydda den
Personuppgiftsansvariges egendom
• direkt marknadsföring som riktar sig uteslutande mot våra kunder och de personer som uppfyller kraven
enligt recital 47 i förordningen GDPR i form av utbud av varor och tjänster tillhandahållna av den
Personuppgiftsansvarige
c) Juridisk handling: Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter
Ändamål:
• tillhandahållande av bistånd till statliga myndigheter enligt lag och inom lagens råmärken, inklusive lagring
av uppgifter enligt lag
• bokföring
3. Vilka personuppgifter om Er behandlar vi?
Vi behandlar följande personuppgifter:
- Era identifierings- och kontaktuppgifter
- uppgifter om produkter som ni har köpt och eventuellt tjänster som ni tillhandahåller till oss
- uppgifter från kommunikationen mellan oss och Er (oavsett om den skett personligen, skriftligen, per telefon
eller på annat sätt)
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betalningsuppgifter (t.ex. uppgiften om ett betalt eller skuldbelopp, kontonummer osv.)
endast i vissa fall uppgifter om Er kreditvärdighet och trovärdighet

4. Från vilka källor kommer dessa uppgifter?
Era personuppgifter behandlade av den Personuppgiftsansvarige för de ändamål som beskrivs i punkt 2 i denna
information kommer från följande källor:
a) Uppgifterna har lämnats ut av Er, exempelvis i samband med avtalsingåendet, eller Ni har lämnat ut dem
under vårt samarbete.
b) Vi behnadlar också uppgifter hämtade ur allmänt tillgängliga källor, förteckningar och register, som t.ex.
handelsregister, yrkesregister, insolvensregister, fastighetsregister.
5. Vem är mottagare av Era personuppgifter?
Vi överför Era personuppgifter i motiverade fall och endast i nödvändig omfattning till följande kategorier av
mottagare:
- övriga bolag inom gruppen ASAHI
- våra avtalspartner som vi behöver för vårt normala funktion och för att kunna genomföra ett avtal med Er, t.ex.
informationstekniksleverantörer, leverantörer av kurir- eller posttjänster
- andra organ om utlämning av Era personuppgifter föreskrivs i lagstiftningen, eller om den är nödvändig för att
skydda våra legitima intressen (t.ex. domstolar, Policie ČR osv.)
6. Vilka rättigheter har Ni vid behandling av Era personuppgifter?
Beträffande Era personuppgifter har Ni följande rättigheter:
- Rätt till tillgång – Ni kan begära att den Personuppgiftsansvarige ger Er tillgång till Era personuppgifter som
vi behandlar. Den personuppgiftsansvarige ska även tillhandahålla en kopia av de behandlade
personuppgifterna.
- Rätt till rättelse – Ni kan begära att den Personuppgiftsansvarige korrigerar oriktiga eller ofullständiga
personsuppgifter avseende Er som vi behandlar.
- Rätt till radering – Ni kan begära att den Personuppgiftsansvarige raderar Era personuppgifter om något av
följande alternativ är tillämpligt:
a. personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt
behandlats;
b. Ni har återkallat det samtycke på vilket behandlinen av Era personuppgifter grundat sig och det finns
inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
c. Ni har invänt mot att bli föremål för ett beslut som grundas på automatiserad behandling av Era
personuppgifter och det saknas berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre, eller Ni har
invänt mot att Era personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring;
d. Era personuppgifter har behandlats på olagligt sätt;
e. Era personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i den
medlemsstats nationella rätt som den Personuppgiftsansvarige omfattas av;
f. Era personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster
- Rätt till begränsning av behandling – Ni kan begära att den Persouppgiftsansvarige begränsar
behandlingen av Era personuppgifter om något av följande alternativ är tillämpligt:
a. Ni har bestridit personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den Personuppgiftsansvarige
möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
b. behandlingen av Era personuppgifter är olaglig men Ni motsätter Er att personuppgifterna raderas och i
stället begär en begränsning av deras användning;
c. den Personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen
men Ni begär dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
d. Ni har invänt mot behandling av Era personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i Förordningen i väntan
på kontroll av huruvida den Personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än Era berättigade
skäl
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Rätt till dataportabilitet – i fall som presumeras i förordningen GDPR har Ni rätt att erhålla de
personuppgifter som avser Er och som ni lämnat ut till den Personuppgiftsansvarige i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format, men denna rätt får inte inverka på andras rättigheter och friheter
Rätt att återkalla samtycke – om behandling av Era personuppgifter grundar sig på samtycke har Ni rätt att
när som helst återkalla Ert samtycke till behandling av Era personuppgifter för det ändamål till vilket Ni gett
Ert samtycke
Rätt till invändning – Ni kan när som helst hos den Personuppgiftsansvariige invända mot behandlingen av
Era personuppgifter för direkt marknadsföring som grundar sig på rättsligt skyddade intressen av den
Personuppgiftsansvarige
Rätt att lämna in klagomål – Ni har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Úřad na ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz)

7. Är Ert samtycke med behandlig av personuppgifter frivilligt eller obligatoriskt?
Vi kommer att begära Ert samtycke om Ni inte är vår kund eller leverantör, och om det inte heller finns något
annat motsvarande förhållande mellan Er och oss som uppfyller kraven i recital 44-49 i förordningen GDPR och
ni vill få marknadsföringserbjudanden från oss.
Att lämna detta samtycke är helt frivilligt. Detta samtycke är inte ett villkor för att få någon produkt eller tjänst av
vårt bolag eller något annat bolag inom gruppen ASAHI.
.
8. Är det möjligt att återkalla Ert samtycke till behandling av Era peronsuppgifter?
Ni kan när som helst återkalla Ert samtycke som Ni lämnat för marknadsföringsändamål.
9. Hur kan Ni återkalla Ert samtycke till behandling av Era personuppgifter?
Ni kan återkalla Ert samtycke till behandling av Era personuppgifter genom en skriftlig förklaring som Ni skickar
via e-post till adressen personal.data@eu.asahibeer.com eller per post till vårt bolags eller dess berörda
utländska filials adress, eller eventuellt på samma sätt som Ni lämnat Ert samtycke (t.ex. genom att återkalla Ert
samtycke på den relevanta webbplatsen).
10. Hur kan ni invända mot direkt marknadsföring som sker utan Ert samtycke?
Ni har rätt att när som helst kostnadsfritt invända mot sådan behandling av Era personuppgifter.
11. Övrig information – Direktiv om integritet (Privacy Policy)
Övrig detaljerad information finns i vårt Direktiv om integritet (Privacy Policy) tillgängligt på
http://asahisweden.se/allman-dataskyddsforordning.
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