
 

    

 

 

INTEGRITETSMEDDEANDE - [RotemNet Web] [TrioAir]  

Observera: Det engelska dokumentet har företräde om det finns någon skillnad mellan 

dokumenten. 

1. Inledning 

Syftet med detta integritetsmeddelande är att ge information om hur Munters Israel Ltd. 

(“Munters” eller “vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder vår app  

[TrioAir] [RotemNet Web]  ( “Appen”). 

Vi respekterar din integritet och skyddar de personuppgifter som handlar om dig.  Nedan 

beskrivs bland annat hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifterna.  

Alla termer med stor bokstavsbeteckning som används i detta integritetsmeddelande utan 

definition ska ha den innebörd som anges i användarvillkoren - [RotemNet Web] [TrioAir]. 

2. Beskrivning av behandlingen av personuppgifter 

Vilka 

personuppgifter 
behandlas? 

I vilket syfte 

behandlas 
personuppgifterna? 

Vilka är de rättsliga 

grunderna för 

behandling av 
personuppgifter? 

Hur länge lagras 
personuppgifterna? 

Namn, e-postadress 
och lösenord 

För att administrera 

kontot och ge dig 

tillgång till Appen 
och dess tillhörande 
tjänster. 

För att uppfylla våra 

skyldigheter enligt 

Användarvillkoren 
och din begäran om 

att få tillgång till 
Appen. 

Om du inte 

tillhandahåller 
personuppgifterna 

kommer vi inte att 

kunna ge dig tillgång 

till Appen och 
tillhörande tjänster. 

Så länge du har ett 

aktivt konto för 
Appen. 

Namn, adress, e-

postadress, 

bankkonto och 
betalningsuppgifter. 

För att behandla din 
betalning 

Behandlingen är 

nödvändig för att 

uppfylla våra 

skyldigheter enligt de 
Användarvillkor som 

vi har ingått med dig, 

bland annat för att 

Ett (1) år enligt 
bokföringslagen 
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Vilka 

personuppgifter 
behandlas? 

I vilket syfte 

behandlas 
personuppgifterna? 

Vilka är de rättsliga 

grunderna för 

behandling av 
personuppgifter? 

Hur länge lagras 
personuppgifterna? 

tillhandahålla de 
Betalda Tjänsterna. 

Geografisk placering 

av hemsidan där 

utrustningen 
används. 

För att visa 

hemsidans läge i 

Appen och ge dig en 

översikt. Denna 

information används 

också för att ge en 
väderprognos för 

platsen där hemsidan 
ligger.  

Behandlingen är 

nödvändig för att 

uppfylla våra 

skyldigheter enligt de 

Användarvillkor som 

vi har ingått med dig 
om Tjänsterna.  

Så länge du har ett 

aktivt konto för 
Appen. 

 

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter 

mot förlust, oavsiktlig och olaglig åtkomst och obehörigt utlämnande. Antalet personer som har 

tillgång till personuppgifterna är begränsat. Endast personer inom Munters som behöver 
behandla personuppgifterna i enlighet med ovanstående syften har tillgång till dina 

personuppgifter. 

Vi kan också dela dina personuppgifter med leverantörer och partners som utför tjänster för vår 

räkning eller på andra sätt samarbetar med oss, inklusive t.ex. vår leverantör av system för 

onlinefakturering, leverantören av vårt Enterprise Resource Planning-system och leverantörer av 
IT-tjänster (inklusive leverantörer av molntjänster). Om du använder analysplattformen Sonar 

kan vi dessutom komma att dela personuppgifterna med MTech Systems, ett företag inom 

Munters-koncernen.  

Förutom att personuppgifterna behandlas i Israel kommer de att överföras till andra länder 

utanför EU/EES, inklusive [USA, Kina och Singapore] [USA, Kanada och Kina] som kan ha en 

lägre skyddsnivå för personuppgifter än inom EU/EES. Överföringen är nödvändig för att 
uppfylla de syften som anges i punkt 2. När vi behandlar och överför personuppgifter till länder 

utanför EU/EES förlitar vi oss på Europeiska kommissionens beslut om fullgod skyddsnivå 

(dvs. länder utanför EU som Europeiska kommissionen anser erbjuda en fullgod nivå av 

dataskydd) eller som använder standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska 

kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Fullgod 

skyddsnivå kan hittas på here och standardavtalsklausulerna återfinns på följande sidor here. 

4. Vilka är dina rättigheter? 

Munters Israel Ltd., organisationsnummer 512025966, adress: 18 Hasivim Street, Petach-Tikva 

49 517, Israel, e-postadress: support@rotem.com, och telefonnummer: +972-3-920-6200 är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi är 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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ansvariga för att personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Läs mer 

om dina rättigheter nedan. 

(a) Rätt till åtkomst: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar,  

i vilket syfte vi behandlar personuppgifterna och till vem vi delar dina 

personuppgifter med o.s.v. Du har också rätt att få tillgång till 

personuppgifterna och begära en kopia av dem.  

(b) Rätt till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga 

personuppgifter om dig kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar 

personuppgifterna. 

(c) Rätt till radering och begränsning: I vissa fall kan du begära att vi raderar 

personuppgifterna eller att vi begränsar behandlingen under en viss 

tidsperiod. Observera att radering eller begränsning av personuppgifter kan 

leda till att vi inte kan ge dig tillgång till Appen. 

(d) Rätt att invända: Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför 

grundat på vårt legitima intresse. 

(e) Rätt till dataportabilitet: När vi baserar behandlingen på ditt samtycke 

eller för att uppfylla ett avtal med dig, har du rätt att få ut dina 

personuppgifter i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläsbart 
format och att överföra personuppgifterna till en annan 

personuppgiftsansvarig. 

(f) Återkallande av samtycke: Om du har givit ditt samtycke till behandling 

av personuppgifterna för ett uttryckligt syfte, kan du alltid återkalla 

samtycket. Om du vill återkalla samtycket kan du kontakta oss via 

kontaktinformationen som anges ovan. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig är du välkommen att kontakta 

oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Om du har invändningar eller klagomål på hur vi 

behandlar personuppgifterna har du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten i 

någon av EU:s medlemsstater (du hittar kontaktuppgifter till respektive dataskyddsmyndighet 

här) eller den israeliska dataskyddsmyndigheten.  

5. Förändringar 

Om ändringar görs i behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om 
sådana ändringar genom att publicera en uppdaterad version av detta integritetsmeddelande i 

Appen. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

