Information om behandling av personuppgifter inom ramen för Spot-on
Namn och kontaktuppgifter för den som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen
ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, info@erco.com
Namn och kontaktuppgifter för dataskyddsombudet
Vårt dataskyddsombud når du under datenschutz@erco.com eller via post på vår adress och med
tillägget "Dataskyddsombudet".
Berörda kategorier av personuppgifter
Vi använder följande kategorier av personuppgifter om dig:
-

Planeringskontorets namn
Kontaktpersonens titel, förnamn och efternamn
Adress
E-postadress
Telefonnummer (fast telefon och/eller mobiltelefon)
Projektnamn
Byggherre
Arkitekt
Projektbeskrivning
Projektfoton

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Behandlingen av dessa uppgifter sker,
-

för inledning/uppfyllande av avtalet i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR
för information/marknadsföring för egna ändamål i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt
f i GDPR
på basis av ditt samtycke i enlighet med artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR

Lagringstid resp. kriterier för bestämning av lagringstid
De av oss insamlade personuppgifterna lagras så länge som nödvändigt och raderas därefter,
förutsatt att vi inte enligt lag, t.ex. på grund av skatte- och handelsrättsliga förvarings- och
dokumentationsskyldigheter (enligt de tyska lagarna HGB, StGB eller AO), är skyldiga att lagra
uppgifterna längre tid samt förutsatt att du inte samtyckt till en längre lagringstid i enlighet med
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artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR. Uppgifter om projekt som inte premierats raderas senast sex
månader efter att bidragen inlämnats.

Vidarebefordran av dina uppgifter
Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till andra mottagare resp. kategorier av mottagare än de som
anges här:
-

Handläggare av uppdrag

Översändning av dina uppgifter
Vi översänder inte dina uppgifter till tredje land eller till någon internationell organisation.
Den registrerades rättigheter
Du har följande rättigheter:
-

rätt att begära information
rätt att begära rättelse
rätt att begära radering
rätt att begära begränsning av behandlingen
rätt till dataportabilitet
rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet
rätt att göra invändningar mot behandling som sker på basis av vårt berättigade intresse
rätt att när som helst återkalla ditt samtycke oavsett om behandlingen fram till
återkallandet följt gällande bestämmelser eller inte
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