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Ansvarig  
 
ECOMAL Europe GmbH (nedan kallat "ECOMAL") ansvarar för den centrala databehandlingen för alla företag 
i ECOMAL-gruppen i Europa. Detta representeras av den verkställande direktören Alexander Dziadur och Dirk 
Sandmann.  
 
Den ansvarige och dennes representanter har följande kontaktuppgifter:  
 
 Adress:  Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Tyskland 
 Telefon: +49 7661 395-0 
 Telefax: +49 7661 395-980 
 E-post:  info@ecomal.com 
 
 
Uppgiftsskyddsombud  

 
Som externt uppgiftsskyddsombud har ECOMAL utnämnt:  

 
Advokat  Marc E. Evers 

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Weilerstr. 9 

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

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

 
 
Kategorier av personuppgifter  
 
ECOMAL behandlar följande personuppgifter (nedan kallade "personuppgifter" eller "data") som tillhör 
tillverkare, kunder, tjänsteleverantörer respektive entreprenörer samt sökande, praktikanter och andra 
besökare och möjliga anställda hos de ovannämnda (nedan kallade "den respektive de registrerade"), såvida 
dessa data verkligen har insamlats: 
 

  Namn, förnamn 
              Företag, adress, land 
  Telefonnummer, telefax, e-post och övriga kontaktuppgifter   
  Yrkesbeteckning; funktion  
  Bankuppgifter   
  Bilddata (inom ramen för tillträdet hos ECOMAL i Kirchzarten) 
  Videodata (inom ramen för tillträdet hos ECOMAL i Kirchzarten) 
  Andra uppgifter som tillhandahållits ECOMAL av de registrerade inom ramen för 

 avtalsförhållandet respektive 
 ansökningsprocessen såsom till exempel födelsedatum, meritförteckning, nationalitet, 
skatteidentifikationsnummer, skatteklass, konfession samt uppgifter om sjukkassan. 

  
De behandlade personuppgifterna kommer inte från offentliga källor. Uppgifterna som ska behandlas kommer 
direkt från den registrerades omgivning.  
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Rättslig grund för behandling av personuppgifter  
 
Den rättsliga grunden är den laga behandlingen av personuppgifter enligt artikel 6 (1) i allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR):  
 

 Artikel 6 (1) a GDPR (den registrerades samtycke),  
 Artikel 6 (1) b GDPR (fullgörande av avtalet med den registrerade),  
 Artikel 6 (1) c GDPR (fullgörande av en rättslig förpliktelse som åvilar ECOMAL),  

och/eller  
 Artikel 6 (1) f GDPR (skydd av de berättigade intressen som ECOMAL eller tredje parter har om inte 

den registrerades intressen och grundläggande friheter väger tyngre). 
 
 
Databehandlingens och datalagringens ändamål  
 
Ändamålet för datainsamlingen, behandlingen och användningen är administration, fakturering, 
kommunikation med den registrerade, implementering och vidmakthållande av respektive avtalsförhållande 
eller ansökningsprocess samt reklam, kontakt för tillhandahållande av information, klargörande av tekniska 
problem och inbjudan till mässor, skickande av komponentprover och organisation, skickande av nyhetsbrev 
och genomförande av webbseminarier.  
 
ECOMAL lagrar insamlade data i det interna ECOMAL-datasystemet och fysiskt i specialavdelningarna samt 
outsourcat hos externa personuppgiftsbiträden. ECOMAL säkrar de insamlade personuppgifterna mot 
obehörig åtkomst med hjälp av lagenliga organisatoriska och tekniska förberedande åtgärder.  
 
 
Personuppgifternas mottagare 
 
Överföring av personuppgifter sker till de personuppgiftsbiträden som ECOMAL utser (till exempel IT-
tjänsteleverantörer, dokumentförstörare, etc.).  
 
För övrigt sker överföring av personuppgifter endast i enlighet med den föreskrivna lagstadgade 
vidarebefordran.  
 
ECOMAL överlämnar de registrerades personuppgifter till tredje part endast om: 
 

 den registrerade lämnat sitt uttryckliga samtycke härtill (artikel 6 (1) a GDPR), 
 detta krävs för att kunna fullgöra avtalsförhållandet eller ansökningsprocessen med respektive 

registrerad (artikel 6 (1) b GDPR), 
 om överlämnandet krävs enligt en lagstadgad bestämmelse (artikel 6 (1) c GDPR), 
 behandlingen krävs för att skydda livsviktiga intressen som gäller en registrerad respektive en anställd 

hos en registrerad eller en annan fysisk person (artikel 6 (1) d GDPR), 
 eller överlämnandet krävs för att skydda berättigade intressen som ECOMAL eller en tredje part har, 

såvida inte den registrerades intressen väger tyngre och kräver att den registrerades personuppgifter 
inte vidarebefordras. Det berättigade intresset som ECOMAL har är att vidmakthålla företagets 
prestationsförmåga och lönsamhet (artikel 6 (1) f GDPR). 
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Hur länge personuppgifterna lagras 
 
Den registrerades lagrade personuppgifter lagras under hela handläggningen av den allmänna 
kontaktförfrågan respektive av förfrågans innehåll eller för fullgörandet av de avtal som ingåtts med den 
registrerade respektive för att genomföra ansökningsprocessen. I den mån behandlingen, avtalsförhållandet 
eller ansökningsprocessen har avslutats respektive den registrerade utövar sina rättigheter som anges nedan, 
kommer den registrerades uppgifter att behandlas i enlighet med utövandet av dessa rättigheter, vid behov 
raderas, såvida inte lagstadgade bestämmelser föreskriver längre lagringsperioder.  
 
Uppgifterna som insamlats för reklamändamål, för att ta kontakt för tillhandahållande av information, 
klargörande av tekniska problem och inbjudan till mässor, skickande av komponentprover och organisation, 
skickande av nyhetsbrev och genomförande av webbseminarier lagras tills den registrerade använder sig av 
sina rättigheter som nämns nedan. 
 
Så snart lagstadgade, lagringsfrister har gått ut, detta gäller i synnerhet för frister i samband med skatte- och 
handelsrätten, kommer den registrerades personuppgifter under alla omständigheter att raderas. 
 
 
Dataöverföring till ett tredjeland 
 
ECOMAL överför i förekommande fall den registrerades personuppgifter till sitt moderbolag Vishay Europe 
GmbH (nedan kallat "Vishay") eller till företag som är anslutna till Vishay. ECOMAL kan härvid  
inte utesluta möjligheten att data kommer att överföras till andra länder utanför Europeiska unionen, i synnerhet 
till USA, och behandlas där. Iakttagandet av EU:s dataskyddsregler garanteras i ramavtalet som trädde i kraft 
1 april 2020 mellan Vishay respektive de företag som är anslutna till Vishay samt ECOMAL och dess 
systerföretag i Europa i form av lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 46 (1) GDPR. Uppgifterna 
överförs i enlighet med artikel 46 (2) c GDPR med tillämpning av standardiserade dataskyddsbestämmelser 
som har utfärdats av kommissionen i enlighet med kommittéförfarandet enligt artikel 93 (2) GDPR.  
 
 
De registrerade har följande rättigheter: 
 

 att enligt artikel 7 (3) GDPR när som helst återkalla det lämnade samtycket gentemot ECOMAL . Som 
ett resultat kan den databehandling som baserat på detta samtycke inte längre fortsättas i framtiden; 
 

 att enligt artikel 15 GDPR begära information om personuppgifter som har behandlats av ECOMAL; 
 

 att enligt artikel 16 GDPR begära omedelbar rättelse eller komplettering av de oriktiga personuppgifter 
som lagras hos ECOMAL; 
 

 att enligt artikel 17 GDPR begära att personuppgifter som lagras hos ECOMAL ska raderas, såvida 
behandlingen inte krävs för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en 
lagstadgad skyldighet, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att göra gällande, utöva 
eller försvara rättsanspråk; 
 

 att enligt artikel 18 GDPR begära att behandlingen av personuppgifter begränsas under de där 
nämnda förutsättningarna; 
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 att enligt artikel 20 GDPR och de där nämnda förutsättningarna begära att erhålla de personuppgifter 
som tillhandahållits ECOMAL i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller ha rätt 
att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig och 
 

 enligt artikel 77 GDPR lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. För ECOMAL behörig 
tillsynsmyndighet är antingen Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, 
Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, Tyskland, e-post: poststelle@lfdi.bwl.de, Telefon: +49 (0)711 – 
615541-0 eller respektive nationella tillsynsmyndighet för det ECOMAL-företag, som har publicerat 
detta integritetsmeddelande.   
 
 

Rätt att göra invändningar: 
 
I den mån ECOMAL baserar behandlingen av personuppgifter på intresseavvägningen, kan den registrerade 
göra invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR.  När en sådan invändning görs ber vi 
om en förklaring av orsakerna till att ECOMAL inte bör behandla personuppgifterna på det sätt som ECOMAL 
gör. I händelse av en motiverad invändning kommer ECOMAL att undersöka sakläget och antingen avbryta 
respektive anpassa databehandlingen eller visa och bevisa för den registrerade de tvingande skäl som är 
värda att skydda på grundval av vilka ECOMAL kommer att fortsätta behandlingen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*För att säkerställa bättre läsbarhet avstår vi från könsspecifika formuleringar. Likabehandling av arbetstagare 
oavsett kön är oberoende av beteckningen. 
 


