INTEGRITESPOLICY TYRE LIFE

1. BAKGRUND
I egenskap av personuppgiftsansvarig och enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2017 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan “GDPR”) informerar Pirelli Tyre Nordic
Aktiebolag, org.nr 556014-6812, Box 14147, 167 14 Bromma (nedan ”Pirelli” eller
“Personuppgiftsansvarig”), dig om ändamålen för och hur vi behandlar dina personuppgifter.
2. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Den Personuppgiftsansvarige behandlar namn, adress, kontaktuppgifter och registreringsnummer (nedan
"Personuppgifter") som har tillhandahållits av dig och samlats in av Pirelli genom att du anmält dig till vår
däckskyddsgaranti ”Pirelli Tyre Life” (nedan ”Garantin”).
3. ÄNDAMÅL MED BEHANDLING
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:
a) För att administrera Garantin. Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att administrera
Garantin, t.ex. lagra Personuppgifterna under tiden Garantin gäller samt ge dig tillgång till Garantin.
b) För marknadsförings- eller kommersiella syften. Med ditt uttryckliga och specifika samtycke, som vi
inhämtar separat, kommer Pirelli behandla dina Personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster
och/eller produkter via traditionella (post eller telefon) eller automatiska (e-post, sms, mms, fax,
sociala medier) kanaler. Du har alltid rätt att begränsa eller återkalla ditt samtycke. Ditt samtycke är
helt frivilligt. Din vägran kommer inte att medföra några negativa konsekvenser för den produkt eller
tjänst du beställt.
c) För att utföra statistiska analyser och undersökningar. Pirelli säkerställer att lämpliga åtgärder vidtas
för att skydda de registrerades rättigheter när utvärderingar eller analyser och undersökningar
genomförs (exempelvis genom behandling av anonym och/eller aggregerad information).
4. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Den lagliga grunden för behandling enligt ovan är följande:






behandling i enlighet med ändamålen enligt punkten (a) fullgörelse av förpliktelser enligt avtal. Dina
Personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla Garantin som du har
anmält dig till.
behandling i enlighet med ändamålen enligt punkten (b) reklam eller kommersiella ändamål.
Behandling kommer endast att ske om du i förväg har gett ditt uttryckliga och specifika samtycke till
det.
behandling i enlighet med ändamålen enligt punkten (c) utvärdering och/eller statistiska analyser.
Behandlingen sker på grundval av Pirellis legitima intressen (det vill att säga att undersöka och
optimera effektiviteten och/eller kvaliteten på Pirellis produkter och tjänster).

5. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
Dina Personuppgifter kan för de ändamål som framgår av denna policy delas med andra bolag i
Pirellikoncernen samt med följande kategorier av tredje parter: leverantörer av digital marknadsföring,
reklambyråer och vägassistansbolag som tillhandahåller tjänster/behandlar dina Personuppgifter i egenskap
av Personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvariges räkning.
Vidare kan Personuppgiftsansvarige lämna ut dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheter, rättskipande
organ och andra parter enligt vad som är föreskrivet av lag.
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6. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Dina Personuppgifter kommer att behandlas i pappersform eller digitalt och behandlingen kommer alltid att
ske utifrån principerna om riktighet, skälighet och öppenhet samt strikt för de ändamål som är angivna för
behandlingen. Behandlingen kommer även alltid att ske på ett sådant sätt att säkerställa att skyddet och
sekretessen för uppgifterna upprätthålls enligt gällande lagstiftning.
7. DINA RÄTTIGHETER
Som registrerad har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om du är bosatt inom EU har
du rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som behandlas, rätt att korrigera uppgifterna, rätt att radera
uppgifterna, rätt att begränsa behandlingen av de uppgifter som behandlas, rätt att invända mot behandling,
rätt att få dina Personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig och rätt att bli underrättad om
eventuella incidenter avseende dina Personuppgifter som kan äventyra sekretessen och skyddet av
uppgifterna. Vi förbehåller oss rätten att inte tillmötesgå förfrågningar relaterade till viss information om vi
anser att detta skulle bryta mot någon lag eller annan laglig skyldighet eller andra registrerades rättigheter.
För sådan behandling som grundas på ditt samtycke har du även rätt att återkalla samtycket när som helst.
Ett återkallande påverkar inte lagenligheten av sådan behandling som har skett innan återkallandet. Slutligen
kan du också framställa klagomål till behörig tillsynsmyndighet i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
För att göra dina rättigheter gällande kan du när som helst skicka en begäran till privacy.dept@pirelli.com.
8. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Den Personuppgiftsansvarige behandlar dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att
genomföra ovan angivna ändamål och under alla omständigheter inte längre än tre år från det att du anmält
dig till Garantin. Dina Personuppgifter behandlas inte längre än två år från insamling om behandlingen sker
för marknadsföringsändamål (det vill säga reklam och/eller kommersiell verksamhet). Vi kan även lagra dina
Personuppgifter under en längre tid så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra legala skyldigheter
(exempelvis behandling av personuppgifter för administrativa syften, lösa tvister samt tillvarata och försvara
våra rättigheter). Vi raderar dina Personuppgifter efter din begäran, om det finns förutsättningar för det, i
enlighet med den för dig tillämpliga dataskyddslagstiftningen.
9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina Personuppgifter kan i vissa fall överföras utanför ditt hemland men under alla omständigheter kommer
dina personuppgifter alltid att behandlas inom EU. Pirelli säkerställer att skyddet av dina Personuppgifter
såväl som dina rättigheter som registrerad fortsätter att gälla enlighet med denna Integritetspolicy och
gällande dataskyddslagstiftning när dina Personuppgifter överförs till annat land inom EU.
10. BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE BARNS PERSONUPPGIFTER
Om du är under 13 år får du inte ge oss dina Personuppgifter utan giltigt samtycke från den person som har
föräldraansvar för dig. Om Personuppgiftsansvarig får vetskap att Personuppgifter har samlats in från ett
barn utan att samtycke från den person som har föräldraansvar över barnet har inhämtats, kommer sådan
information att omedelbart raderas. Om du misstänker att Pirelli har erhållit Personuppgifter från ett barn kan
du kontakta oss på privacy.dept@pirelli.com.
11. HUR DU KAN KONTAKTA OSS
Dataskyddsombud hos Personuppgiftsansvarig är Simone Pellegrini (dpo_ptn@pirelli.com). Om du har
frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, eller om du önskar granska eller ändra dina
Personuppgifter eller begära att vi raderar dina Personuppgifter i de databaser vi aktivt använder kan du
kontakta oss på dpo_ptn@pirelli.com .

