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Dataansvarlig  
 
Ansvarlig for den centrale databehandling for alle selskaber i koncernen ECOMAL i Europa er ECOMAL 
Europe GmbH (herefter kaldet ”ECOMAL“). Dette selskab repræsenteres af direktører Alexander Dziadur og 
Dirk Sandmann. 
 
Den dataansvarlige og hans repræsentanter kan kontaktes på:  
 
 Adresse: Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Tyskland 
 Telefon: +49 7661 395-0 
 Telefax: +49 7661 395-980 
 E-mail:  info@ecomal.com 
 
 
Databeskyttelsesrådgiver  

 
ECOMAL har som ekstern databeskyttelsesrådgiver udpeget:  

 
Advokat Marc E. Evers 

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Weilerstr. 9 

79252 Stegen, Tyskland 
Tlf.: +49 761 - 3876955 

E-mail: datenschutz@datasekure.de 
www.datasekure.de 

 
 
Kategorier af personoplysninger  
 
ECOMAL behandler de følgende personoplysninger (herefter kaldet ”personoplysninger“ eller  ”data“) for 
producenter, kunder, leverandører af tjenesteydelser hhv. underleverandører samt ansøgere, praktikanter og 
øvrige gæster og eventuelle medarbejdere hos de førnævnte (herefter for enkeltpersoner kaldet den 
registrerede hhv. for flere personer kaldet de registrerede), hvis disse data også faktisk er blevet indsamlet: 
 

  Navn, fornavn 
              Firma, adresse, land 
  Telefonnummer, fax, e-mail og andre kontaktdata   
  Stillingsbetegnelse; funktion  
  Bankoplysninger   
  Billeddata (i forbindelse med adgang til ECOMAL i Kirchzarten) 
  Videodata (i forbindelse med adgang til ECOMAL i Kirchzarten) 
  Øvrige data, som de registrerede har meddelt ECOMAL i forbindelse med kontraktrelationer

 eller 
 ansøgningsprocesser, som f.eks. fødselsdata, CV, statsborgerskab, CVR-nr., skatteklasse, 
pensionsforsikringsnummer, trosretning samt oplysninger om sygekasse. 

  
De behandlede personoplysninger stammer ikke fra offentligt tilgængelige kilder. De data, der behandles, 
stammer direkte fra den registreredes omgivelser.  
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Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger  
 
Retsgrundlaget er følgende fakta vedrørende tilladelse i henhold til art. 6, stk. 1, i den generelle forordning om 
databeskyttelse (GDPR):  
 

 Art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a, i GDPR (samtykke fra den registrerede)  
 Art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav b, i GDPR (opfyldelse af en kontrakt med den registrerede)  
 Art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav c, i GDPR (overholdelse af en retlig forpligtelse)  

og/eller  
 Art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f, i GDPR (forfølgelse af ECOMALs eller en tredjeparts legitime 

interesser, medmindre den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder går forud herfor). 
 
 
Formålet med databehandlingen og dataopbevaringen  
 
Indsamlingen, behandlingen og brugen har til formål at administrere, afregne, kommunikere med den 
registrerede, at opfylde og opretholde det pågældende kontraktforhold hhv. den pågældende 
ansøgningsproces samt reklame, kontakt for levering af informationer, afklaring af tekniske spørgsmål, 
invitation til messer, tilsendelse af komponentprøver og organisering samt udsendelse af nyhedsbreve og 
gennemførelse af webinarer.  
 
ECOMAL gemmer de indsamlede data i det interne edb-system hos ECOMAL og fysisk i de faglige afdelinger 
samt overført til eksterne databehandlere. ECOMAL sikrer de indsamlede personoplysninger mod uautoriseret 
adgang med organisatoriske og tekniske foranstaltninger i overensstemmelse med de lovmæssige forskrifter.  
 
 
Modtagere af personoplysningerne 
 
Enkelte personoplysninger overføres til de af ECOMAL anvendte databehandlere (f.eks. leverandører af it-
tjenesteydelser, makulatorer etc.).  
 
Herudover overføres personoplysninger kun i form af de lovmæssigt forskrevne overførsler.  
 
ECOMAL overfører kun de registreredes personoplysninger til tredjepart, hvis: 
 

 Den enkelte registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil (art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav a) 
i GDPR) 

 Det er nødvendigt for afviklingen af kontraktforhold eller gennemførelsen af en ansøgningsproces med 
den enkelte registrerede (art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav b) i GDPR) 

 Der foreligger en retlig forpligtelse til overførslen (art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav c) i GDPR) 
 Behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en medarbejders eller en anden 

fysisk persons vitale interesser (art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav d) i GDPR) 
 Eller overførslen er nødvendig, for at ECOMAL eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, 

medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder, der kræver beskyttelse af 
personoplysninger, går forud herfor. ECOMALs legitime interesse består i opretholdelsen af 
virksomhedens ydeevne og økonomi (art. 6, stk. 1, sætning 1, bogstav f) i GDPR). 
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Opbevaringsfrist for personoplysningerne 
 
Den registreredes gemte personoplysninger opbevares, medes den almindelige kontaktforespørgsel hhv. den 
enkelte indholdsmæssige forespørgsel behandles, eller indtil en med den registrerede indgået kontrakt er 
opfyldt, eller medens ansøgningsprocessen gennemføres. Hvis behandlingen, kontraktforholdet eller 
ansøgningsprocessen er afsluttet, eller den enkelte registrerede gør brug af sine rettigheder i henhold til 
nedenstående, bliver den registreredes data behandlet i henhold til udøvelsen af rettighederne og slettes evt., 
medmindre lovmæssige forskrifter foreskriver længere opbevaringsfrister.  
 
De indsamlede data gemmes med henblik på reklame, kontakt for levering af informationer, afklaring af 
tekniske spørgsmål, invitation til messer, tilsendelse af komponentprøver og organisering samt udsendelse 
af nyhedsbreve og gennemførelse af webinarer, indtil den enkelte registrerede gør brug af sine rettigheder i 
henhold til nedenstående. 
 
Så snart lovmæssige, især skatte-, afgifts- og handelsretlige, opbevaringsfrister er udløbet, slettes den 
enkelte registreredes personoplysninger under alle omstændigheder. 
 
 
Overførsel af data til tredjeland 
 
ECOMAL overfører evt. de registreredes personoplysninger til sit moderselskab Vishay Europe GmbH 
(herefter kaldet ”Vishay“) eller til virksomheder, der er associerede med Vishay. ECOMAL kan i den forbindelse  
ikke udelukke, at der i så fald overføres data til andre lande også uden for den Europæiske Union, især til 
USA, hvor de så behandles. Overholdelsen af EUs databeskyttelsesregler sikres i rammeaftalen af 01.04.2020 
mellem Vishay hhv. de med Vishay associerede virksomheder samt ECOMAL og ECOMALs søsterselskaber 
i Europa i form af de fornødne garantier i henhold til art. 46, stk. 1, i GDPR. Dataoverførslen sker i henhold til 
art. 46, stk. 2, bogstav c) i GDPR i henhold til standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til undersøgelsesproceduren, artikel 93, stk. 2, i GDPR.  
 
 
De registrerede har følgende rettigheder: 
 

 i henhold til art. 7, stk. 3, i GDPR har de til enhver tid ret til at trække det samtykke, de har givet 
ECOMAL, tilbage. dette medfører, at den databehandling, der er blevet udført på basis af dette 
samtykke, ikke må fortsættes fremover. 
 

 i henhold til art. 15 i GDPR kan de kræve indsigt i de af ECOMAL behandlede personoplysninger 
 

 i henhold til art. 16 i GDPR kan de kræve urigtige personoplysninger om sig selv, som ECOMAL har 
gemt,  berigtiget eller fuldstændiggjort uden unødig forsinkelse 
 

 i henhold til art. 17 i GDPR kan de kræve sletning af de af ECOMAL gemte personoplysninger, 
medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at 
overholde en retlig forpligtelse, for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller for at retskrav 
kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares 
 

 i henhold til art. 18 i GDPR kan de under de der anførte forudsætninger kræve begrænsning af 
behandlingen af personoplysninger 
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 i henhold til art. 20 i GDPR har de under de der anførte forudsætninger ret til at modtage 
personoplysninger om sig selv, som er blevet givet til ECOMAL, i et struktureret, almindeligt anvendt 
og maskinlæsbart format eller til at forlange, at disse oplysninger overføres til en anden dataansvarlig 
og 
 

 i henhold til art. 77 i GDPR har de ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Den for ECOMAL 
ansvarlige tilsynsmyndighed er enten den for delstaten udpegede ansvarlige for databeskyttelse i 
Baden-Württemberg, Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de, telefon: 
+49 (0)711 – 615541-0 eller den til enhver tid ansvarlige nationale tilsynsmyndighed for det ECOMAL-
selskab, som har offentliggjort disse oplysninger om persondatabeskyttelse.   
 
 

Retten til at gøre indsigelse: 
 
For så vidt ECOMAL baserer behandlingen af personoplysninger på en afvejning af interesser, kan den enkelte 
registrerede gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 GDPR.  I forbindelse med udøvelsen af en 
sådan ret til indsigelse beder vi om angivelse af årsagerne til, at ECOMAL ikke må behandle 
personoplysningerne, som det er sket hos ECOMAL. I tilfælde af en begrundet indsigelse undersøger 
ECOMAL den faktiske situation og vil enten indstille databehandlingen eller tilpasse den eller over for den 
registrerede påvise og dokumentere de vægtige legitime interesser, i henhold til hvilke ECOMAL fortsætter 
behandlingen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*For at gøre formuleringen lettere at læse har vi givet afkald på at tilrette den specifikt med hensyn til køn. 
Ligebehandlingen af medarbejderne uanset køn er uafhængig af betegnelsen. 
 


