EnerSys sekretesspolicy och användarvillkor för webbplatsen
Introduktion
Välkommen till EnerSys personuppgifter och användarvillkor för webbplatsen.
EnerSys respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter. Detta
sekretessmeddelande informerar dig om hur vi ser efter dina personuppgifter när du besöker vår webbplats
och berättar om dina personuppgifter och hur lagen skyddar dig.
Om du är kund hos EnerSys, se vår CRM Information Notice som finns under rubriken "Verktyg och
resurser" längst ner på vår hemsida. I detta meddelande anges specifikt hur vi behandlar dina
personuppgifter för att hantera kundrelationer.
Detta sekretessmeddelande tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan klicka igenom till de specifika
områden som anges nedan. Använd också ordlistan för att förstå betydelsen av några av de termer som
används i denna sekretesspolicy.
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2. DATA VI SAMARBETAR OM DIG
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1. VIKTIG INFORMATION OCH VEM VI ÄR
Syftet med detta sekretessmeddelande
Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur EnerSys samlar och behandlar dina
personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive eventuella uppgifter du kan ge via
denna webbplats när du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst eller deltar i En
tävling.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn.
Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller
rättvisa behandlingar vi kan ge vid särskilda tillfällen när vi samlar eller behandlar personuppgifter om
dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina data . Detta sekretessmeddelande
kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att överstyra dem.
Kontroller
EnerSys består av olika juridiska personer, detaljer om vilka kan hittas här
https://www.enersys.com/Sales_and_Service.aspx. Detta sekretessmeddelande utfärdas på uppdrag av
EnerSys, så när vi nämner "EnerSys", "vi", "oss" eller "vår" i detta sekretessmeddelande hänvisar vi till
det relevanta juridiska dotterbolaget som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.
EH Europe GmbH är registeransvarig och ansvarig för denna webbplats.
Vårt juridiska kontor ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du
har några frågor om detta sekretessmeddelande, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva din
europeiska juridiska rättigheter, vänligen kontakta juridiska kontoret med hjälp av uppgifterna nedan. Vi
har utsett lokala dataskyddspersonal enligt lagen. Juridiskt kontor och lokala dataskyddsansvariga kan
kontaktas med hjälp av uppgifterna nedan.
Kontaktuppgifter
Våra fullständiga detaljer är:
Fullständigt namn på juridisk person: EH Europe GmbH
E-postadress: legal@enersys.com
Postadress: Baarerstrasse 18, 6300 Zug Schweiz
Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) har du rätt att när som helst
göra ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet för dataskyddsfrågor. Vi uppskattar dock chansen
att ta itu med dina problem innan du närmar dig din lokala dataskyddsmyndighet, så var god kontakta oss
i första hand.
Din skyldighet att informera oss om ändringar
Det är viktigt att personuppgifterna vi håller om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss
informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande med oss.
Tredjepartslänkar
Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och program.
Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att
samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för
deras sekretesspolicy eller praxis. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa
sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. De uppgifter vi samlar om dig
Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person från vilken personen
kan identifieras. Det innehåller inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).
Vi får samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat
tillsammans följer:
•
•
•
•
•

•
•
•

Identitetsdata inkluderar förnamn, efternamn, efternamn, användarnamn eller liknande
identifierare, titel, födelsedatum och kön.
Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
Finansiella uppgifter innehåller bankkonton och betalningskortuppgifter.
Transaktionsdata innehåller detaljer om betalningar till och från dig och andra detaljer om
produkter och tjänster du har köpt från oss.
Tekniska data inkluderar internetprotokoll (IP) -adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp
och -version, tidszoninställning och -plats, plug-intyper för webbläsare och versioner,
operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna
webbplats.
Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar från dig, dina
intressen, preferenser, feedback och enkäter.
Användningsdata innehåller information om hur du använder vår webbplats, produkter och
tjänster.
Marknads- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser när du mottar marknadsföring
från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data som statistisk eller demografisk data för något
ändamål. Sammanlagda data kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte som personliga
uppgifter i lag, eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan
vi samla din användningsdata för att beräkna andelen användare som använder en specifik
webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller ansluter Aggregated Data med dina personuppgifter så att de
direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som
kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.
Vi samlar inte några speciella kategorier av personuppgifter om dig (det här innehåller uppgifter om din
ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt
medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data) . Inte heller samlar vi in
information om brottsliga domar och brott.
Om du inte lämnar personuppgifter
Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och
du misslyckas med att tillhandahålla den informationen efterfrågad, kan vi kanske inte utföra det kontrakt
vi har eller försöker komma in med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). I det här
fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har med oss, men vi kommer att meddela dig
om det är fallet då.

3. Hur samlas dina personuppgifter?
Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:
Direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontakt och finansiell information genom att fylla i
formulär eller genom att svara med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar
personuppgifter du anger när du:
•
•
•
•
•
•

Ansök om våra produkter eller tjänster;
skapa ett konto på vår hemsida;
prenumerera på vår tjänst eller publikationer;
begära att marknadsföring skickas till dig;
delta i en tävling, kampanj eller undersökning; eller
ge oss lite feedback.

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt
samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom
att använda cookies, serverns loggar och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om
dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår Cookies Policy för ytterligare
information.
Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter
och offentliga källor enligt följande:
• Tekniska data från följande parter:
(a) analysleverantörer
(b) Annonsnätverk och
(c) sökande informationsleverantörer.
• Kontakt-, finans- och transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster.
• Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller aggregat.
• Identitets- och kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor.
4. Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter oss att. Vanligtvis använder vi dina
personuppgifter under följande omständigheter:
•
•
•

När vi behöver utföra kontraktet, är vi på väg att gå in eller ha gått med dig.
Om det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredjeparts) och dina intressen och
grundläggande rättigheter inte strider mot dessa intressen.
Där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.

I allmänhet åberopar vi inte samtycke som en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter. Du
har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss.

Syfte för vilka vi ska använda dina personuppgifter
Vi har nedan, i tabellformat, redogjort för alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka
av de rättsliga grunderna vi bygger på att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är
där det är lämpligt.
Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika
syftet med vilket vi använder dina data. Kontakta oss om du behöver detaljer om den specifika rättsliga
grunden som vi är beroende av för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i
tabellen nedan.
Syftet / aktivitet

För att registrera dig som ny kund
För att bearbeta och leverera din
beställning inklusive:
(a) Hantera betalningar, avgifter
och avgifter
(b) Samla in och återhämta pengar
till oss
För att hantera vårt förhållande
med dig som kommer att
innehålla:
(a) Meddela dig om ändringar i
våra villkor eller sekretesspolicy
(b) Be dig att lämna en recension
eller ta en undersökning
För att du ska kunna delta i en
prissättning, tävla eller slutföra en
undersökning

Att administrera och skydda vår
verksamhet och denna webbplats
(inklusive felsökning, dataanalys,
testning, systemunderhåll,
support, rapportering och hosting
av data)

Att leverera relevant
webbplatsinnehåll och annonser
till dig och mäta eller förstå
effektiviteten hos den annonsering
vi tjänar till dig

Typ av data

(a) Identitet
(b) Kontakt
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansiell
(d) Transaktion
(e) Marknadsföring och
kommunikation
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marknadsföring och
kommunikation

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och
kommunikation
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tekniskt

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Användning
(e) Marknadsföring och
kommunikation
(f) Teknisk

Laglig grund för bearbetning inklusive
berättigat intresse
Prestanda av ett kontrakt med dig
(a) Prestanda av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen
(att återhämta skulder på grund av oss)

(a) Prestanda av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt att följa en lagstadgad
skyldighet
(c) Nödvändigt för våra legitima intressen
(att hålla våra register uppdaterade och
studera hur kunderna använder våra
produkter / tjänster)
(a) Prestanda av ett kontrakt med dig
(b) Nödvändigt för våra legitima intressen
(att studera hur kunderna använder våra
produkter / tjänster, utvecklar dem och
växer vår verksamhet)
(a) Nödvändiga för våra legitima intressen
(för att driva vår verksamhet, administration
av tjänster och IT-tjänster, nätverkssäkerhet,
för att förhindra bedrägerier och i samband
med en omorganisation eller
omstrukturering av företag)
(b) Nödvändigt att följa en lagstadgad
skyldighet
Nödvändiga för våra legitima intressen (att
studera hur kunderna använder våra
produkter / tjänster, utvecklar dem, växer
vår verksamhet och informerar vår
marknadsstrategi)

Att använda dataanalys för att
förbättra vår webbplats, produkter
/ tjänster, marknadsföring,
kundrelationer och erfarenheter

(a) Teknisk
(b) Användning

Att göra förslag och
rekommendationer till dig om
varor eller tjänster som kan vara
av intresse för dig

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tekniskt
(d) Användning
(e) Profil

Nödvändiga för våra legitima intressen (för
att definiera typer av kunder för våra
produkter och tjänster, för att hålla vår
hemsida uppdaterad och relevant, att
utveckla vår verksamhet och att informera
vår marknadsstrategi)
Nödvändiga för våra legitima intressen (att
utveckla våra produkter / tjänster och öka
vår verksamhet)

Marknadsföring
Vi strävar efter att ge dig val om vissa personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam.
Erbjudanden från oss
Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du till exempel har begärt information
från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du gav oss dina uppgifter när du slog in en tävling
eller registrerade för en kampanj och i varje fall , du har inte valt att ta emot den marknadsföringen.
Tredjepartsmarknadsföring
Vi kommer att få ditt uttryckliga opt-in-samtycke innan vi delar dina personuppgifter med ett företag som
inte är anslutet till EnerSys, för marknadsföring.
Optar ut
Du kan fråga oss om att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta
oss.
Om du avstår från att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller det inte personuppgifter som
lämnats till oss till följd av produkt- eller serviceköp, garantiregistrering, produkt- eller tjänsteerfarenhet
eller andra transaktioner.
Cookies Policy
Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller några webbläsarkakor eller att varna dig när
webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att
vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de
cookies vi använder, se vår Cookies Policy.
Ändring av syfte
Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in för, om vi inte med rimlighet
anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det
ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring om hur bearbetningen för den nya ändamålet är kompatibel
med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och vi
kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.
Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, i enlighet med
ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.
5. Upplysningar om dina personuppgifter
Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt
4 ovan.
•

Interna tredje parter som anges i ordlistan.

•

Externa tredje parter som anges i ordlistan.

•

Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet
eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå samman dem. Om
en förändring händer med vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på
samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

•

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem
i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina
personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för
specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. Internationella överföringar
Vi delar dina personuppgifter med dotterbolag till EnerSys. Om du befinner dig i EEA, innebär det att du
överför dina data utanför EEA.
Många av våra externa tredjeparter är etablerade utanför EEA, så behandlingen av dina personuppgifter
kommer att innebära en överföring av data utanför EEA.
När vi överför dina personuppgifter ut ur EEA garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom
att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:
• Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har bedömts ge Europeiska kommissionen
tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen:
Tillfredsställande skydd av personuppgifter i tredjeländer.
• Om vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av
Europeiska kommissionen, som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För
ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till
tredjeländer.
• Om vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy
Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa
och USA. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: EU-USA: s sekretessskydd.

Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss
när du överför dina personuppgifter från EEA.
7. Datasäkerhet
Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter misslyckas, används
eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina
personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företag behöver
veta. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en
sekretessplikt.
Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar
dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.
8. Data retention
Hur länge kommer du att använda mina personuppgifter för?
Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in för,
bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.
För att bestämma lämplig retentionstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd,
natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina
personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida Vi kan uppnå dessa
syften på annat sätt och gällande lagkrav.
Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att det inte längre kan associeras
med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd
tid utan vidare meddelande till dig.
9. Din europeiska juridiska rättigheter
Om du är belägen inom EES, har du under vissa omständigheter rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd
i förhållande till dina personuppgifter. Vänligen klicka på länkarna nedan för att få veta mer om dessa
rättigheter:
•

Begär tillgång till dina personuppgifter.

•

Begär korrigering av dina personuppgifter.

•

Begär borttagning av dina personuppgifter.

•

Objekt för behandling av dina personuppgifter.

•

Begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

•

Begär överföring av dina personuppgifter.

•

Rätt att återkalla samtycke.

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, kontakta oss.
Ingen avgift krävs vanligtvis
Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de
andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller
överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.
Vad vi kan behöva från dig
Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att
du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta
är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt
att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din
begäran om att påskynda vårt svar.
Tidsgräns för att svara
Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en
månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet
kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.
10. Ordlista
LOVLIG GRUNDLÄGGANDE
Legitimt intresse betyder att vi är intresserade av att leda och hantera vår verksamhet för att vi ska kunna
erbjuda dig den bästa servicen eller produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi
överväger och balanserar eventuella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan
vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för
aktiviteter där våra intressen överskrids av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller
på annat sätt krävs eller tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra
legitima intressen mot eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att
kontakta oss.
Prestanda av kontrakt innebär behandling av dina uppgifter där det är nödvändigt för utförandet av ett
kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på din förfrågan innan du skriver in ett sådant kontrakt.
Att följa en laglig eller lagstadgad skyldighet innebär att du behandlar dina personuppgifter om det är
nödvändigt för att vi följer en lagstadgad eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.
UTOMSTÅENDE
Interna tredje parter
Övriga EnerSys dotterbolag som är etablerade inom och utanför EES. En fullständig förteckning över
EnerSys dotterbolag kan ses på: https://www.enersys.com/Sales_and_Service.aspx.
Externa tredje parter

• Tjänsteleverantörer med säte i EES och Förenta staterna som tillhandahåller IT- och
systemadministrationstjänster, bland annat postsystem, kundrelationstjänster.
• Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare med säte i EES
och USA som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.
• Skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med säte i EES och Förenta staterna som
kräver underrättelse om bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter.
DINA EUROPEISKA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER
Om du befinner dig i EES, kan du ha rätt att:
Begär tillgång till dina personuppgifter (allmänt känd som en "begäran om databasåtkomst"). Detta gör
det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi håller om dig och för att kontrollera att vi lagligt
behandlar det.
Begär korrigering av de personuppgifter vi håller om dig. Detta gör att du kan få några ofullständiga eller
felaktiga uppgifter vi håller om du korrigeras, men vi kan behöva verifiera noggrannheten hos de nya
uppgifterna du ger oss.
Begär borttagning av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort
personuppgifter där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att bearbeta den. Du har också
rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du har framgångsrikt utnyttjat din rätt att
göra invändningar mot bearbetning (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller var
vi är skyldiga att radera dina personuppgifter till överensstämma med lokal lag. Observera dock att vi
kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas
dig, vid behov, vid din begäran.
Objekt till behandling av dina personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller tredje parts)
och det finns något om din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot bearbetning på
den här grunden, eftersom du anser att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter. Du har
också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan
vi visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla din information som strider mot dina rättigheter
och friheter.
Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att avbryta
behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa dataens
noggrannhet, (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera det, (c) där
du behöver oss att hålla data även om vi inte längre behöver det som du behöver för att etablera, utöva
eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi
måste verifiera om vi har övertygande lagliga skäl att använda den.
Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en
tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att
denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke för att vi ska
använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.

Uttag samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke att behandla dina personuppgifter. Detta
påverkar dock inte lagenligheten av någon bearbetning som utförts innan du tar tillbaka ditt samtycke. Om
du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi
kommer att ge dig råd om detta är fallet då du återkallar ditt samtycke.
11. ANVÄNDARVILLKOR
ÅTGÄRD OCH ANVÄNDNING
Denna webbplats tillhandahålls endast av kunder, anställda, leverantörer och affärspartners (användare)
av EnerSys för att hjälpa dem i deras affärsrelationer med EnerSys. Alla andra användningsområden är
strängt förbjudna. Alla som använder och använder denna webbplats ska anses ha läst, förstått och godkänt
dessa Villkor. Användare är förbjudna att skicka information på denna webbplats utan föregående,
skriftligt tillstånd från EnerSys. I den utsträckning som denna webbplats ger tillgång till epostanläggningar för EnerSys, får användarna inte använda dessa anläggningar för att sprida vulgärt,
obscent eller förolämpande material eller ge EnerSys konfidentiella uppgifter till tredje part.
UPPGIFTER OM INFORMATION UPPLYSNINGAR OM GARANTIER
EnerSys kan inte garantera att all information som publiceras på denna webbplats är korrekt. Användare
bör verifiera all information innan de handlar om det. ALL INFORMATION FINNS SOM ÄR, UTAN
GARANTIER AV NÅGOT SLÄND. ALLA GARANTIER, EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅDD,
INKLUSIVE GARANTIER FÖR SALGBARHET OCH EGNETHET FÖR SÄRSKILDA SYFTE,
SKALL UTTRYCKAS EXPRESS. Inget innehåll på denna webbplats utgör ett erbjudande av EnerSys
eller acceptans av erbjudanden från användare.
UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER
EnerSys äger allt innehåll på denna webbplats och hävdar upphovsrätt för all information som publiceras
på webbplatsen samt i all information som kan hämtas från denna webbplats, inklusive
produktspecifikationer, informationsblad, manualer och instruktioner. EnerSys äger eller har licensierat
varumärkena, servicemärken och handelsnamnen som visas på denna webbplats (om inte annat anges)
och har registrerat många av dessa i USA och andra länder runt om i världen. EnerSys har vissa patent-,
design- och industriella rättigheter (och har ansökt om andra) i olika jurisdiktioner. Ingenting på denna
webbplats ska tolkas som en licens för någon av EnerSys immateriella rättigheter.

Cookies Policy
Hur använder vi cookies och liknande teknik
EnerSys använder cookies och liknande tekniker, inklusive webbbeacons, inbäddade skript och e-taggar
(tillsammans kallade "cookies", om inte annat anges) för att ge användarna en effektiv erfarenhet av att
använda webbplatsen.
En cookie är en liten datafil som placeras på din dator eller mobilenhet av din webbläsare när du besöker
en webbplats. Det är ett verktyg som lagrar information om webbplatsbesök, känner igen dig och dina
preferenser varje gång du besöker vår webbplats, och säkerställer webbplatsfunktionalitet och förbättrar i
allmänhet din erfarenhet av en webbplats.
En cookie-fil kan innehålla information som ett användar-ID som webbplatsen använder för att spåra
sidorna du har besökt, men den enda personliga informationen en cookie kan innehålla är information du
själv tillhandahåller. En cookie kan inte läsa data från hårddisken eller läsa cookiefiler som skapats av
andra webbplatser. Vissa delar av vår webbplats använder cookies för att spåra användarmiljön. EnerSys
gör det för att bestämma användbarheten av vår webbplatsinformation till våra användare och för att se
hur effektiv vår navigeringsstruktur är att hjälpa användare att nå den informationen. EnerSys förbinder
inte denna information med data om enskilda användare, och delar inte heller denna information eller
säljer den till någon tredje part.
Genom att använda vår hemsida accepterar vi vår användning av dessa cookies. Om dina
webbläsarinställningar är inställda som "Spåra inte", använder vi inte cookies och spårningsteknik. Se
avsnitt fyra nedan för mer information om hur du kan välja bort cookies.
Här är några ytterligare saker du bör veta om vår användning av cookies:
• Du kan stöta på cookies från våra leverantörer av tredje part, som vi har tillåtit på vår hemsida som
hjälper oss med olika aspekter av vår verksamhet och tjänster på vår webbplats.
• Du kan också stöta på cookies från tredje part på vissa sidor på webbplatser som vi inte kontrollerar och
inte har behörighet till. Om du till exempel ser en webbsida som postas som en länk från vår webbplats
kan det finnas en cookie placerad av den webbsidan.
Cookies som används på vår hemsida
EnerSys använder cookies av olika skäl, inklusive att ge dig den tjänst du har begärt, för att förbättra
prestanda och analysera hur vår webbplats används och för att förbättra din online-upplevelse, till exempel
genom att komma ihåg din inloggningsstatus och visa preferenser från en tidigare användning av vår
hemsida.
Vår användning av cookies faller i fyra kategorier:
Strikt nödvändiga cookies: Dessa är avgörande för att du ska kunna flytta runt på webbplatsen och
använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan de tjänster du har begärt inte ges.
Prestandakakor: även kända som "analytiska" cookies. Dessa cookies tillåter oss att känna igen och
räkna antalet besökare och se hur besökarna flyttar runt sidorna när de använder dem. Till exempel tillåter

de oss att förstå vilka sidor som besöks oftast, och om de får felmeddelanden från webbsidor. All
information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och därför anonym.
Funktionalitetskakor: Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och låta oss komma
ihåg vilka val du gör och ge förbättrade, mer personliga funktioner. Informationen som dessa cookies
samlar kan vara anonymiserade och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.
Reklam och marknadsföringskakor: Dessa cookies används för att skicka reklam och
marknadsföringsmaterial som är skräddarsydd för dig och dina intressen. De används också för att
begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpa till att mäta annonseringskampanjens effektivitet.
De placeras vanligen genom att annonsera nätverk med webbplatsens operatörs tillstånd. De kommer ihåg
att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer.
Vi kan ändra användningen av cookies över tid, men vår användning av cookies kommer vanligen att falla
in i kategorierna ovan. Vänligen besök denna sida regelbundet så att du är medveten om ändringar.
Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics (eller liknande tjänst) för att samla in information om
hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av
webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering aktiveras på denna
webbplats, kommer din IP-adress delvis att användas inom Europeiska unionen eller bara inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om den används av andra parter. Endast i undantagsfall
kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas så att den endast används
delvis där. IP-anonymiseringen är aktiv på denna webbplats.
Google will use this information on behalf of the operator of this Website for the purpose of analysing
your use of the Website, compiling reports on Website activity for Website operators and providing them
other services relating to Website activity and internet usage. The IP address that your browser conveys
within the scope of Google Analytics will not be associated with any other data held by Google. You may
refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; please note, however, that
if you do this you may not be able to use the full Website. We respect your privacy and are not collecting
any identifiable information through the use of Google’s or any other third party re-marketing system.
You can also opt-out from being tracked by Google Analytics in the future by downloading and installing
‘Google
Analytics
Opt-out
Browser
Add-on’
for
your
current
web
browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativt kan du välja bort från att spåras av Google Analytics i framtiden genom att klicka på följande
länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Val av cookies
Du har rätt att bestämma om du vill godkänna eller avvisa cookies. Om du inte vill ta emot cookies kan
du ändra webbläsaren så att den meddelar dig när cookies skickas till det eller du kan vägra cookies helt
och hållet. Du kan också ta bort cookies som redan har ställts in. Om du vill begränsa eller blockera
webbläsarkakor som är inställda på din enhet kan du göra det genom dina webbläsarinställningar. Besök

din webbläsares hjälpmeny för mer information. Observera att om du väljer att avvisa cookies kan det
hända att websidans funktionalitet försämras.
För mer information och hur
http://www.allaboutcookies.org/
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