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Informationen till affärspartner och intressenter
enligt art. 13 / art. 14 GDPR
Vi tar skyddet för dina uppgifter på största allvar. Baier & Schneider GmbH & Co. KG uppfyller de
lagstadgade bestämmelserna om dataskydd enligt lagen om skydd av personuppgifter (GDPR)
inom EU samt den federala dataskyddslagen i Tyskland (BDSG) och gör vårt yttersta för att hålla
dina uppgifter konfidentiella.
Dessutom är det viktigt för oss att du alltid vet vilken data vi lagrar och hur vi använder den. Med
följande text vill vi informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att
ändra innehållet i denna sekretesspolicy för att säkerställa skyddet i framtiden, särskilt i enlighet
med nya lagkrav eller teknisk utveckling.
Vem ansvarar för behandligen av personuppgifter och vem är ansvarig kontaktperson?
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG
Wollhausstraße 60-62
74072 Heilbronn
Tyskland
Telefon:+49 7131/886-0
E-post: info@brunnen.de
Ansvarig kontaktperson är Raphael Künzig och nås på:
Telefon: +49 7131/886-364
E-post: datenschutz@brunnen.de
Vilka personuppgifter hanterar vi?
Om du är vår kund eller vår kontaktperson hos en av våra kund behandlar vi följande
datakategorier: personliga data (t.ex. namn, födelsedatum), kontaktuppgifter (t ex telefonnummer,
e-postadress), bankuppgifter, momsregistreringsnummer, globalt lokaliseringsnummer (GLN),
medlemskap i t.ex. organsiationer eller förbund (t.ex. inköpsorganisationer), privata intressen (t.ex.
hobbies), uppgifter om företagsregistrering, privat adress, tjänstgöringstid, deltagande i
företagsnätverk
Om du är vår leverantör eller leverantör av en tjänst eller vår kontaktperson hos vår leverantör
eller leverantör av en tjänst behandlar vi följande datakategorier: personliga data (t.ex. namn,
födelsedatum), kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress), bankuppgifter,
momsregistreringsnummer, globalt lokaliseringsnummer (GLN).
Om du är en (eventuell) intressent eller vår kontaktperson hos en (eventuellt) intressent
behandlar vi följande datakategorier: personliga data (t.ex. namn, födelsedatum), kontaktuppgifter
(t.ex. telefonnummer, e-postadress), bankuppgifter, momsregistreringsnummer, globalt
lokaliseringsnummer (GLN).
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Vilka personuppgifter bearbetas för vilket syfte och enligt vilken lag?
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s Allmänna
databeskyddslagstiftningen (GDPR), den federala dataskyddslagen i Tyskland (BDSG) - i dess
nuvarande version - liksom alla andra relevanta lagar (t.ex. HGB, BGB etc.).
1. För fullgörande av avtalsförpliktelser (artikel 6:1b GDPR)
Behandling av personuppgifter (artikel 4 nr 2 GDPR) sker exempelvis vid behandling av order,
offert och före åtgärder enligt kontrakt, tillhandahållande eller mottagande av tjänster, fakturering
och leverans eller leverans av varor. Syftet med behandlingen är i första hand baserat på den
tjänst som ska tillhandahållas av oss.
2. I samband med intresseavvägning (artikel 6:ff GDRP)
Vid behov behandlar vi även dina uppgifter för att skydda oss eller tredje parts legitima intressen.
Detta kan t.ex. vara:


för att säkerställa IT-säkerhet och IT-verksamhet inklusive testning



för förebyggande och uppklarande av brott



för statistiska ändamål



för kreditbedömning med kreditvärderingsinstitut



för reklamändamål

Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du göra invändningar
mot denna behandling om din situation orsakar skäl som talar mot databehandlingen.
Rätt till invändning direktreklam:
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
eller reklam.
3. På grundval av ditt samtycke (artikel 6:1a) GDPR, (artikel 9:2a) GDRP, artikel 7 GDRP)
I den utsträckning du samtycker till behandling av personuppgifter för specifika ändamål (t.ex. att få
ett nyhetsbrev), är rätten till sådan behandling baserad på ditt samtycke. Du kan när som helst
ändra dig och återkalla ditt samtycke. Det bör noteras att återkallelsen även gäller framtida
behandling. Bearbetning av personuppgifter som har gjorts innan denna återkallelse berörs inte.
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4. Behandling på grund av rättsliga krav (artikel 6:c) GDPR)
Det kan förekomma att vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de lagliga skyldigheterna.
Dessa inkluderar t.ex. kommersiella och skattemässiga perioder av uppehåll och, vid behov,
information till myndigheter.
Vem får tillgång till dina uppgifter?
Inom vårt företag mottar endast individer och enheter (till exempel specialiserade avdelning) de
personuppgifter som är relevanta för deras arbeite. De får också ta del av de personuppgifter som
de behöver för att uppfylla våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter eller för att skydda våra
intressen.
Inom vår koncern kommer dina data att överföras till specifika företag eftersom de utför dessa
uppgifter centralt åt koncernen (t.ex. redovisning, IT, inköp, HR).
Dessutom uppfyller vi de avtalsenliga och juridiska skyldigheter gentemot olika tjänsteleverantörer
och leverantörer inom ramen för orderbehandling (t.ex. tjänster från IT-företag, revision).
Utöver det kan vi komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare utanför företaget i
den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga och juridiska skyldigheter. Detta
kan t.ex. vara:
• Myndigheter (t.ex. skattemyndigheter, domstolar)
• Kundens bank (SEPA-betalningar)
• Leverantörens eller tjänsteleverantörens bank (SEPA-betalningar)
• Revisor
Om du är kund och har gett oss ditt samtycke publicerar vi din kontaktinformation på vår hemsida
som en del av funktionen "Hitta en lokal återförsäljare" eller ger ut den när en slutkund efterfrågar
en återförsäljare.
Om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, kommer vi att
vidarebefordra dina uppgifter till försäljningsrepresentanter som har ett motsvarande
avtalsförhållande med oss.
Dessutom skickar vi uppgifter till kreditvärderingsinstitut för kreditkontroll.
Vilka rättigheter har du som har fått dina uppgifter registerade?
Du kan på ovan angivna adress begära ut de uppgifter som har har lagrats om dig. Dessutom kan
du under vissa omständigheter begära att få korrigera eller radera dina uppgifter. Du har även rätt
att begränsa bearbetningen av dina uppgifter och ha rätt att tillhandahålla de insamlade
uppgifterna om dig i ett sammanställt läsbart dokument.
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Du har rätt till:
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring utan att
ange skäl. Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du göra
invändningar mot denna behandling av skäl kopplade till din situation. Vi kommer då inte längre att
behandla dina personliga uppgifter om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling
som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Detta gäller även hantering som är
avsedd att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.
Var kan du klaga?
Du har möjlighet att klaga till ovannämnda dataskyddsansvarig eller till en tillsynsmyndighet för
uppgiftsskydd. Den datatillsynsmyndighet som vi lyder under är:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Tyskland
Telefon: +49 7 11/61 55 41 - 0 Telefax: +49 7 11/61 55 41 - 15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de
Hur länge lagras dina data?
Vi raderar dina personuppgifter så fort det inte längre är nödvändigt för ovanstående ändamål.
Efter uppsägning av kontraktet sparas dina personuppgifter så länge som vi är skyldiga enligt
lagen att göra det. Detta styrs av skyldigheten att förvara bevis en viss tid, som regleras bland
annat i Commercial Code och Tax Code. Lagringsperioderna är därefter upp till tio år. Dessutom
kan personuppgifter behållas under den period i vilken fordringar kan åberopas mot oss
(lagstadgad begränsad tid från tre eller upp till trettio år).
Förmedlas din uppgifter vidare till ett annat land?
Vi överför data till länder utanför EU eller till en annan stat i avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (ESS) endast i enlighet med de rättsliga kraven för detta ändamål och endast
när det finns specifika grunder till det.
Är du skyldig att lämna dina uppgifter?
Kontrakt inbegriper behandling av personuppgifter som är nödvändiga för upprättandet,
genomförandet och uppsägningen av avtalsförhållandet och uppfyllandet av de tillhörande
avtalsförpliktelserna eller som vi är enligt lag skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kommer vi
inte att kunna skriva kontrakt med dig.
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