KSB-koncernens dataintegritetspolicy
Personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
(”GDPR”) är:
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Tyskland
Tel.: +49 6233 86-0
E-post: info@ksb.com
Webbsida: www.ksb.com/ksb-de/

KSB SE & Co. KGaA och den koncern som företaget leder ("KSB-koncernen") räknas till de
ledande leverantörerna av pumpar, ventiler och relaterade tjänster till hela världen.
KSB SE & Co. KGaA är även ansvarig för de beskrivningar som ges på webbplatsen av
andra bolag i företagskoncernen, t.ex. KSB Service GmbH, Dynamik-Pumpen GmbH, KAGEMA Industrie-ausrüstungen GmbH, Pumpen-Service Bentz GmbH, PMS-BERCHEM
GmbH samt Uder Elektromechanik GmbH.
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Bolag inom KSB-koncernen kan hänvisa till denna allmänna integritetspolicy. I ett sådant fall
är personuppgiftsansvarig det bolag som har hänvisat till denna policy (de ansvariga bolagen
refereras nedan till som "KSB").
Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för samtliga bolag inom KSB-koncernen som omfattas
av denna integritetspolicy, är:
KSB Group Data Protection Officer
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frankenthal
Tyskland
E-post: gdpr@ksb.com
Denna integritetspolicy innehåller generell information avseende insamling och behandling
av personuppgifter inom ramen för KSB:s affärsverksamhet. Denna policy innehåller även
användarvillkor för KSB:s webbplatser.
Utöver denna information kan KSB och enskilda företag i KSB-koncernen, för specifik behandling, tillhandahålla ytterligare, kompletterande information, särskilt detaljer om respektive behandling, om syftena med behandlingen, kategorierna av de berörda personuppgifterna, den part som tar emot personuppgifter, den rättsliga grunden för behandlingen och avseende lagringstid.
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KSB:s behandling av personuppgifter

Inom ramen för KSB:s verksamhet (marknadsföring, distribution, konsultation, leverans, underhåll och reparation av produkter och tjänster som tillhandahålls av KSB) – och utöver den
behandling som omnämns i Del 2 av denna integritetspolicy – samlas personuppgifter in från
affärspartners och deras representanter samt andra intressenter (inkl. sökande), framför allt
via e-post, post, fax samt samtal per telefon och vid personliga möten. Med grund i detta kan
personuppgifter från affärspartners, såsom distributions- och tjänsteleverantörer till KSB,
också komma att överföras.
1.
Personuppgifter
Följande kategorier av personuppgifter kan samlas in och tas emot:
 Efternamn, förnamn,
 Arbetsgivare eller klient, företag,
 Kontaktinformation: adress, e-post, telefonnummer, fax,
 Intresse för specifika KSB-produkter och -tjänster (urval),
 Beställningar, behandling av beställningar,
 Finansiell information, i synnerhet kontouppgifter samt
 Ansökningsdokument.

KSB behandlar inga särskilda kategorier av personuppgifter. Vänligen tillhandahåll inga
känsliga personuppgifter till KSB.
Utöver detta är KSB:s tjänster tillgängliga endast för personer som är 18 år och äldre.
Tillhandahållandet av dessa personuppgifter kan vara nödvändigt för att ingå och fullfölja avtal och kan krävas enligt lag eller avtal. Om dessa personuppgifter inte tillhandahålls, helt eller delvis, är det inte möjligt för KSB att ingå eller fullfölja avtal.
2.
Mottagare av personuppgifter
KSB behandlar dina personuppgifter. KSB anlitar personuppgiftsbiträden. Det kan vara bolag
inom KSB-koncernen, men även tredjepartsföretag inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. KSB överför i regel inte personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (för undantag, vänligen se policy för särskild behandling i Del 2).
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3.
Ändamål med behandling
För att utföra sina kommersiella aktiviteter behandlar KSB personuppgifter som samlats in
eller mottagits, särskilt för att underbygga och fullfölja affärstransaktioner, samt affärskommunikation inklusive direktmarknadsföring.
4.
Rättslig grund
Om vi får samtycke till att behandla personuppgifter fungerar artikel 6 avsn. 1 lit. a GDPR
som rättslig grund. Rättslig grund för behandling av personuppgifter för att upprätta eller fullfölja ett avtal med den berörda personen, är artikel 6 avsn. 1 lit. b GDPR. Om behandling
krävs för att KSB ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser (t.ex. förvaringsskyldigheter),
utgör art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR rättslig grund. Personuppgifter kommer också att behandlas
för att hävda KSB:s och tredje parts berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.
Berättigade intressen återfinns i funktionaliteten i KSB:s IT-system, marknadsföring av KSBprodukter och tjänster, samt sådan dokumentation av affärsrelationer som krävs enligt lag.
5.
Samtycke och återkallande av samtycke
Du kan återkalla ditt samtycke avseende insamling och behandling av personuppgifter när
som helst. Ett sådant återkallande påverkar dock inte legitimiteten av samtycket till den behandling som sker fram till dess att återkallelsen skett eller sådan personuppgiftsbehandling
som sker baserat på annan rättslig grund. Återkallelsen ställs till: info@ksb.com.
6.
Berättigat intresse och rätt till invändning
Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på KSB:s eller
tredje parts berättigade intresse. Om inte din invändning endast avser direktmarknadsföring
genomförd av KSB, måste du motivera varför du befinner dig i en sådan särskild situation
som gör att behandlingen av dina personuppgifter baserad på berättigat intresse inte är rättfärdigad. Invändningen ställs till: info@ksb.com.
7.
Lagringstid
De berörda personernas personuppgifter raderas eller tillgången till dessa personuppgifter
begränsas så snart ändamålet för behandlingen och lagringen upphör. Lagring utöver denna
tid pågår endast så länge som och i den utsträckning som föreskrivs i EU- eller nationell lagstiftning genom unionsförordningar, lagar eller andra föreskrifter som KSB omfattas av.
8.
Automatiserat beslutsfattande samt profilering
De registrerade är inte föremål för något beslut baserat uteslutande på automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering.
9.
Dataskyddsrättigheter inom Europeiska Unionen
Gentemot KSB har du rätt till upplysning om de berörda personuppgifterna samt rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dessa uppgifter. Krav ställs till:
info@ksb.com. Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet inom
Europeiska unionen.
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Del 2:
Särskilda behandlingssituationer
Utöver vad som anges i denna Del 2, gäller även informationen enligt Del 1.
I.
KSB:s tillhandahållande av webbsidor och användning av cookies
Varje gång en användare besöker en KSB-webbplats och varje gång en fil på vår webbplats
laddas ned, samlar KSB:s IT-system automatiskt in data och information från den enhet som
används för nedladdning och lagrar sådana data i loggfiler på respektive KSB-server. KSBwebbplatser använder cookies. Cookies är filer som lagras på respektive enhet som nyttjas
av användaren. När en KSB-webbplats öppnas kan en cookie lagras på användarens medium. Cookies möjliggör identifiering av enheten när webbplatsen återbesöks.
1.
Ändamål med behandling
De data som lagras i loggfiler utvärderas endast för statistiska ändamål. KSB använder cookies för att göra sin webbplats användarvänlig och för att göra det valda innehållet tillgängligt
igen efter en växling av webbplats. Vidare använder KSB cookies som möjliggör en analys
av användarbeteendet på sina webbplatser. Data i loggfilerna och från cookies lagras inte
tillsammans med andra personuppgifter om användarna.
2.
Personuppgifter
Följande personuppgifter kan komma att samlas in:
 Information om webbläsaren som används (typ/version) och användarens operativsystem,
 Användarens internetleverantör,
 Användarens IP-adress,
 Webbplatser från vilka användarens system blir dirigerat till KSB:s webbplats (originallänk),
 Webbplatser som anropas av användarens system via KSB:s webbplats (uppföljningslänk),
 Användning av webbplatsfunktioner, inmatade sökord och frekvens av webbplatsanop,
 Datum och tid för åtkomst,
 Beskrivning av filer som hämtats,
 Överföringsvolym av data och
 Åtkomststatus (fil överförd, fil ej hittad etc.).
3.
Mottagare av personuppgifter
För behandlingen av personuppgifter vid tillhandahållandet av webbplatser anlitar KSB andra
företag i KSB-koncernen inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, samt tredjepartsföretag som personuppgiftsbiträden. Hit hör SalesViewer GmbH, Nikolaistr. 2, 44866
Bochum, som genomför dataanalyser för KSB. Webbanalyser och s.k. conversion tracking
genomförs både av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 och
Facebook Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025 i USA. KSB använder också s.k. sociala media-plug-ins från leverantörer av sociala medietjänster (färdiga länkar till respektive
nätverk) som dock som utgångspunkt är deaktiverade och inte överför personuppgifter till
tredje part. Först när respektive knappar aktiveras (första klickning) överförs personuppgifter
till dessa leverantörer. Rekommendationer skickas först vid en andra klickning. Operatörer är
Google Inc. (adress se ovan) samt Facebook Inc. (adress se ovan) resp. Facebook Ireland
Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 i Irland samt Twitter Inc., 1355 Market
St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 i USA. Personuppgifter kan komma att överföras till
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servrar i USA och behandlas där. För USA saknas beslut avseende adekvat skyddsnivå från
Europeiska Kommissionen enligt art. 45 avsn. 1 GDPR. Google Inc., Facebook Inc. och Twitter Inc. är emellertid certifierade i enlighet med EU U.S. Privacy Shield, med resultatet att
överföringen är tillåten enligt art. 46 avsn. 2 lit. f GDPR (genomförandebeslut (EU)
2016/1250 av Europeiska Kommissionen av 12 juli 2016). Du kan förhindra insamling och
överföring av personuppgifter inom ramen för sociala media-plugins genom att inte aktivera
respektive knappar genom klickning. Du kan förhindra vidare insamling och överföring av
dina uppgifter genom Google. För detta tillhandahåller Google Inc. relevant information:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Även på Facebook kan du invända mot registrering genom Facebook-pixeln och användning av dina uppgifter för visning av Facebookannonser. Följ då informationen från Facebook Inc. på https://www.facebook.com/setttings?tab=ads. För ytterligare information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till
info@ksb.com.
4.
Rättslig grund
Rättslig grund för tillfällig lagring av personuppgifter är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den tillfälliga
lagringen av personuppgifter i systemet krävs för att möjliggöra webbplatsens utseende och
överföring av hämtade filer till användarens dator. Syftet med cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användaren; utan användningen av cookies kan flera av våra
funktioner inte tillhandahållas. Därutöver har vi ett berättigat intresse av analys, optimering
och ekonomisk drift av vår webbplats, för vilket vi använder oss av Google Analytics och Facebook-pixel.
5.
Lagringstid för loggfiler
Data avseende webbplatsens utseende kommer att raderas efter det att varje session har
avslutats. Loggfiler raderas vid utgången av perioden som framgår av rättsliga lagringsskyldigheter, dock senast efter 38 månader.
6.
Förhindrande av cookies / radering
Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies via din webbläsare eller Flash
Player-inställningar. Användaren kan när som helst ta bort tidigare lagrade cookies. I händelse av att cookies avaktiveras kan det inträffa att du inte längre kan använda samtliga de
funktioner som återfinns på KSB:s webbsidor till fullo.
7.
Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser (t. ex. sociala media-plugins). KSB har
inget inflytande på innehållet hos tredjepartswebbplatser. KSB ansvarar inte för det externa
innehåll som kan nås via länkar, och gör inte innehållet till sitt. Ansvaret för innehållet i länkade webbplatser åligger alltid respektive webbplatsleverantör eller -operatör. Så snart en
lagöverträdelse blir känd för KSB, tar KSB bort sådana länkar omedelbart. Vänligen informera oss på info@ksb.com.
II.
Nyhetsbrev och annan elektronisk information från KSB
Du har möjlighet att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på KSB:s webbplats.
1.
Ändamål med behandling
KSB använder nyhetsbrevet för information om sina produkter (pumpar, ventiler och relaterade tjänster) samt om koncernen (företagsnyheter) och om sina distributions- och tjänste-
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partners (distributions- och serviceinformation). Vidare utvärderas användningen av nyhetsbrevet bl.a. för optimering eller förbättring av design och utskick genom KSB och dess personuppgiftsbiträden.
2.
Personuppgifter
Vid registrering för nyhetsbrevet överförs följande uppgifter till oss, i synnerhet från ifyllnadsformuläret:
 Efternamn, förnamn,
 Arbetsgivare eller klient, företag,
 Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, fax, sociala media-kontaktuppgifter,
 Intresse för specifika KSB-produkter och tjänster (urval),
 IP-adress för den dator som används,
 Datum och tid för registrering och
 Öppnande och antal anrop av nyhetsbrevet samt tillhörande tidpunkter, IP-adress när
nyhetsbrevet öppnas eller vid anrop av information (länkar) i nyhetsbrevet, tidpunkt
för öppnande av nyhetsbrevet eller anrop av information, information om använd
webbläsare (typ/version) samt användarens operativsystem.
3.
Mottagare av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av KSB SE & Co. KGaA. KSB anlitar företag i KSB-koncernen samt tredje parter som personuppgiftsbiträden inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Utskicket av nyhetsbrevet ombesörjs av Episerver Inc., 542 Amherst Ave,
Nashua, New Hampshire 03063, USA, Apsis International AB, Stormgatan 11, S-21120
Malmö, Sverige, Mark-i, Tramplein 8,1441 GP Purmerend, KvK 37148290, Nederländerna
eller MailChimp, en distributionsplattform för nyhetsbrev från Rocket Science Group, LLC,
675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. För detta ändamål vidarebefordras personuppgifter och behandlas på servrar i USA. För USA saknas beslut avseende
adekvat skyddsnivå från Europeiska Kommissionen enligt art. 45 avsn. 1 GDPR. Episerver
Inc. samt Rocket Science Group, LLC är emellertid certifierade i enlighet med EU U.S. Privacy Shield, med resultatet att överföringen är tillåten enligt art. 46 avsn. 2 lit. f GDPR (genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av Europeiska Kommissionen av 12 juli 2016). För ytterligare information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@ksb.com.
4.
Rättslig grund
Genom godkännandet av registreringen för nyhetsbrevet godkänner du den nämnda behandlingen av dina personuppgifter som skrivits in i ifyllnadsformuläret. Rättslig grund för behandling inom ramen för ett samtycke är art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst
återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för utskick av nyhetsbrevet. Du
hittar en länk för detta i slutet av varje nyhetsbrev. Du kan också återkalla ditt samtycke via
e-post till newsletter@ksb.com. Genom ett återkallande av samtycket påverkas inte legitimiteten för den behandling som har ägt rum på basis av samtycket fram till återkallelsen. Utan
ett giltigt samtycke kan du inte få något nyhetsbrev. KSB kan också behandla personuppgifter efter mottagandet av återkallelse på grundval av rättsliga lagringsskyldigheter enligt art. 6
avsn. 1 lit. c GDPR, samt på grundval av KSB:s och tredje parts berättigade intressen enligt
art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. KSB har ett berättigat intresse av funktionaliteten hos sitt IT-system
och tekniska förbättringar av detta, optimering av direktmarknadsföringen samt dokumentation av affärsrelaterade kontakter som krävs enligt lag.
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5.
Lagringstid
Personuppgifterna kommer att raderas omedelbart efter återkallande av samtycke till att
motta nyhetsbrevet.
III.
Registrering
På sin webbplats erbjuder KSB en möjlighet att registrera sig genom att ange personuppgifter. Detta förfarande gäller även vid prenumeration på nyhetsbrev från KSB (se även uppgifterna om nyhetsbrev under del 2 avsnitt II).
1.
Ändamål med behandling
KSB använder registreringen som basis för elektronisk affärskommunikation med dig samt
för utskick av KSB:s nyhetsbrev.
2.
Personuppgifter
Följande uppgifter samlas in inom ramen för registrering, i synnerhet uppgifter från inmatningsformuläret:
 Efternamn, förnamn,
 Arbetsgivare eller klient, företag,
 Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, fax, sociala media-kontaktuppgifter
 Intresse av vissa KSB-produkter och tjänster (urval)
 IP-adress för anropande dator samt
 Datum och klockslag för registreringen
3.
Mottagare av data
Dina personuppgifter behandlas av KSB SE & Co. KGaA. KSB anlitar företag i KSB-koncernen inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som personuppgiftsbiträde. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part utanför koncernen, ej heller till mottagare utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
4.
Rättslig grund
Om vi ges samtycke till att behandla personuppgifter fungerar art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR som
rättslig grund. Rättslig grund för behandling av personuppgifter för att ingå eller fullfölja avtal
som en registrerad är part i är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR. Om behandling begärs för att KSB
ska uppfylla sina rättsliga skyldigheter (skyldigheter enligt en garanti), fungerar art. 6 avsn. 1
lit. c GDPR som rättslig grund. Personuppgifter kommer också att behandlas för att tillgodose
KSB:s och tredje parts berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Berättigade intressen ligger i genomförandet av garanti- och reparationstjänster samt i produktutveckling
och marknadsföring av KSB-produkter och tjänster samt i sådan dokumentation av affärskontakter som krävs enligt lag (se ytterligare information avseende KSB:s webbplatser och
användningen av cookies i Del 2 avsnitt I punkt 4).
5.
Lagringstid
Data kommer att raderas omedelbart efter återkallande eller vid upphörande av nyhetsbrevet, i annat fall så snart ändamålet med behandlingen eller lagringen inte längre är relevant.
Lagring utöver denna period sker endast så länge som så krävs av europeisk eller nationell
lagstiftning i unionsförordningar, lagar eller andra föreskrifter som KSB omfattas av.
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IV.

KSB Webbutik

KSB driver en webbshop för direktförsäljning av egna produkter och tjänster (se ytterligare
information avseende KSB:s webbplatser och användningen av cookies i Del 2 avsnitt I).
1.
Ändamål med behandling
KSB använder sin webbshop och motsvarande webbsidor för försäljning av produkter och
tjänster. Dessutom kommer webbdesignen att utvecklas och optimeras ytterligare, inklusive
direktmarknadsföringen och motsvarande datautvärdering, och de produkter och tjänster
som erbjuds av KSB kommer också att förbättras.
2.
Personuppgifter
Förutom de personuppgiftskategorier som behandlas för drift av KSB:s webbsidor (se Del 2,
avsnitt I, punkten 2), kan följande ytterligare kategorier av data komma att behandlas:
 Efternamn, förnamn,
 Arbetsgivare eller kund, företag,
 Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, fax,
 Intresset för specifika KSB-produkter och tjänster (urval),
 Beställningar, orderhantering (kundvagn) och
 Finansiell information, i synnerhet kontouppgifter.
Tillhandahållandet av dessa personuppgifter kan vara nödvändigt vid ingående av avtal och
kan krävas enligt lag eller avtal. Om denna information inte är tillgänglig helt eller delvis kan
det vara omöjligt att ingå eller fullfölja avtal.
3.
Mottagare av data
Dina personuppgifter behandlas av KSB SE & Co. KGaA. KSB anlitar personuppgiftsbiträden
(se ytterligare information avseende KSB:s webbplatser och användningen av cookies i Del 2
avsnitt I punkt 3). För orderhanteringen kan detta vara företag i KSB-koncernen eller tredjepartsföretag i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.
4.
Lagringstid
De berörda personernas personuppgifter raderas eller tillgången till dessa personuppgifter
begränsas så snart ändamålet för behandlingen och lagringen upphör. Lagring utöver denna
tid pågår endast så länge som och i den utsträckning som föreskrivs i EU- eller nationell lagstiftning genom unionsförordningar, lagar eller andra föreskrifter som KSB omfattas av.
V.
KSB-applikationer
KSB utvecklar applikationer för att diagnostisera och kontrollera KSB-produkter. KSB-produkter kan observeras och användas på enheter som kör iPhone, Android och Windowsoperativsystem. I processen kan maskindata komma att kombineras med personuppgifter.
1.
Ändamål med behandling
KSB behandlar personuppgifter som samlas in eller erhålls via KSB-appen för diagnostisering samt kontroll, men även för att vidareutveckla deras produkter.
Dessutom använder KSB personuppgifter för konsultation och i informationssyfte till respektive kund.
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2.
Personuppgifter
Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas:
 Efternamn, förnamn,
 Arbetsgivare eller kund, företag,
 Kontaktinformation (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer, fax, sociala medierkontaktuppgifter),
 Teknisk information om smartphone, surfplatta eller annan enhet som används, som
kommer att överföras när appen används (t.ex. IP-adress eller Android IP, GPS-data,
operativsystem och/eller webbläsarinformation, enhetsidentifierare,
 Parametrar som samlats in och överförts via appen (t.ex. maskindata, inställningar,
driftsinformation, diagnosinformation) och
 Dataloggning från appen.
3.
Mottagare av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av KSB SE & Co. KGaA. KSB anlitar personuppgiftsbiträden. Det kan vara bolag inom KSB-koncernen, men även tredjepartsföretag inom Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet. Överföringen av data via den vid tid använda enheten rättar
sig efter det använda operativsystemet, telekom-operatören samt andra leverantörer för datakommunikation (t.ex. WLAN-operatörer). Vänligen beakta dessa företags dataskyddspolicies.
4.
Rättslig grund
Om vi ges samtycke till att behandla personuppgifter fungerar art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR som
rättslig grund. Rättslig grund för behandling av personuppgifter för att ingå eller fullfölja avtal
som en registrerad är part i är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR. Om behandling begärs för att KSB
ska uppfylla sina rättsliga skyldigheter (skyldigheter enligt en garanti), fungerar art. 6 avsn. 1
lit. c GDPR som rättslig grund. Personuppgifter kommer också att behandlas för att tillgodose
KSB:s och tredje parts berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Berättigade intressen ligger i genomförandet av garanti- och reparationstjänster samt i produktutveckling
och marknadsföring av KSB-produkter och tjänster samt i sådan dokumentation av affärskontakter som krävs enligt lag.
5.
Samtycke och återkallelse av samtycke
Du kan återkalla ditt samtycke avseende insamling och behandling av personuppgifter när
som helst. Ett sådant återkallande påverkar dock inte legitimiteten av samtycket till den behandling som sker fram till dess att återkallelsen skett eller sådan personuppgiftsbehandling
som sker baserat på annan rättslig grund. Återkallelsen ställs till: info@ksb.com.
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6.
Lagringstid
De berörda personernas personuppgifter raderas eller tillgången till dessa personuppgifter
begränsas så snart ändamålet för behandlingen och lagringen upphör. Lagring utöver denna
tid pågår endast så länge som och i den utsträckning som föreskrivs i EU- eller nationell lagstiftning genom unionsförordningar, lagar eller andra föreskrifter som KSB omfattas av.
VI.
Administrering av Aktieägare
KSB administrerar personuppgifter avseende aktieägare i KSB SE & Co. KGaA.
1.
Ändamål med behandling
Aktier i KSB SE & Co. KGaA handlas offentligt. KSB behandlar personuppgifter för aktieägare i samband med tillhandahållande av obligatorisk företagsinformation samt vid hållande
av bolagsstämmor.
2.
Personuppgifter
Följaktligen kan följande kategorier av aktieägaruppgifter komma att registreras och behandlas av KSB:
 Efternamn, förnamn,
 Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, fax, sociala media-kontaktuppgifter, namn och kontaktuppgifter för ombud,
 Depåbank och depånummer,
 Antal aktier i KSB SE & Co. KGaA, deras identifikationsnummer, bokförings- och
marknadsvärde, förvärvs- och avyttringsdata.
3.
Mottagare av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av KSB SE & Co. KGaA. KSB använder sig av företag i
KSB-koncernen och av leverantörer av finansiella tjänster inom Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet som personuppgiftsbiträden. Överföring av uppgifter till mottagande parter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet sker inte.
4.
Rättslig grund
Personuppgifter från aktieägarna i KSB SE & Co. KGaA behandlas för att uppfylla skyldigheter i Aktiebolagslagen samt annan tillämplig lagstiftning enligt art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR
och på grund av KSB:s berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Berättigade intressen ligger i att informera om samt marknadsföra KSB:s aktier, produkter och tjänster.
5.
Lagringstid
De berörda personernas personuppgifter raderas eller tillgången till dessa personuppgifter
begränsas så snart ändamålet för behandlingen och lagringen upphör. Lagring utöver denna
tid pågår endast så länge som och i den utsträckning som föreskrivs i EU- eller nationell lagstiftning genom unionsförordningar, lagar eller andra föreskrifter som KSB omfattas av.
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