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Integritetspolicy 
 

Att respektera din personliga integritet är högsta prioritet för ABB. Denna policy förklarar varför och hur 

vi samlar in dina personuppgifter, hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har när 

det gäller dina personuppgifter.  

 

Vem som är ansvarig för dina personuppgifter 

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternsstrasse 44, 8050 Zurich, Schweiz och ABB Norden Holding AB, 721 

83 Västerås, Sverige, är “Personuppgiftsansvariga” för dina personuppgifter – dessa bolag är ansvariga 

för att dina personuppgifter skyddas.  

 

Personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi får dem 

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:  

• Dina kontaktuppgifter; namn, privat- och arbetsadress, privat- och arbetstelefonnummer, samt 

privat- och arbetsmobilnummer. 

• Ytterligare information för att kunna betala ut utdelning; kön, födelsedag, ålder, personnummer 

och bankkontouppgifter, 

• Nödvändiga uppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, personuppgifter 

som erhållits från tredje man (nämligen Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63,  63, 101 

23 Stockholm, Sverige): namn, privat- och arbetsadress, personnummer, VP-kontonummer och  

antalet aktier. 

 

Vad använder vi dina personuppgifter till 

 Vi använder dina personuppgifter för att:  

• underlätta betalning av utdelning direkt till aktieägare;  

• använda det så kallade Dividend Access Facility (DAF)(det särskilda utdelningsförfarandet);  

och  

• administrera ABBs skyldigheter som ett i Schweiz och Sverige börsnoterat företag att betala 

utdelning till aktieägarna.  

Vi samlar endast in personuppgifter som vi behöver för de syften som nämns ovan. Vi kan även komma 

att anonymisera dina personuppgifter, på så sätt att de inte längre identifierar dig och använda dem för 

olika syften, inklusive förbättringar av våra tjänster och för att testa våra IT-system.  

 

Den legala grunden för att vi får använda dina personuppgifter  

Vi använder dina personuppgifter för de syften som beskrivs i denna policy och som baseras på vårt 

berättigade intresse att samla in och använda personuppgifterna för att tillhandahålla dig som svensk 

aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande i enlighet med vad som föreskrivs i ABB Ltd’s bolagsordning. 
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Du kan erhålla en kopia av vår bedömning av varför vi har rätt att behandla dina personuppgifter för dessa 

intressen genom att besöka www.abb.com/privacy.  

 

Hur vi delar med oss av dina personuppgifter  

Vi delar endast med oss av dina personuppgifter till ABB-koncernbolag eller till tredje part om det är 

nödvändigt för de syften som beskrivs i denna policy.  

Dina personuppgifter överförs till följande mottagare inom EU eller i länder som har tillräckliga 

säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna:   

 

Mottagarens namn eller 

kategori av mottagare   

Mottagarens säte Syfte 

ABB:s affärspartners såsom 

banker 

 

EU Syften som beskrivs i denna  

integritetspolicy.   

Leverantörer av tjänster  EU IT- och kommunikations- 

tjänster  

 

 

Vi delar med oss av dina personuppgifter till följande typer av tredje part utanför EU av skäl som beskrivs 

nedan och som en del av vår behandling av personuppgifterna. Vi tillser att alltid ha tillräckliga 

säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter när vi delar dem med parter utanför EU. 

Säkerhetsåtgärderna beskrivs nedan. 

 

Mottagarens namn 

eller – för icke-EU 

länder – kategori av 

mottagare  

Mottagares säte Syfte Skyddsåtgärder för 

att skydda dina 

personuppgifter 

Till ABB närstående 

bolag och dotterbolag 

 

Se listan med ABB:s 

dotterbolag 

Syftena som beskrivs i 

denna integritets- 

policy  

EUs standardklausuler 

Potentiella eller 

verkliga förvärvare av 

ABBs verksamheter  

eller tillgångar 

EU och icke-EU För att utvärdera 

verksamhet eller 

tillgångar i fråga eller 

för de syften som 

beskrivs i denna 

integritets- 

policy 

EUs standardklausuler 

och kommersiella 

avtal som tillförsäkrar 

att dina uppgifter 

enbart används för att 

utvärdera ABB:s  

verksamhet eller  

tillgångar eller för  

syftena som beskrivs i 

denna policy 

 

Mottagare enligt vad 

som krävs enligt 

gällande lagstiftning 

eller rättslig process, 

till brottsbekämpande 

myndigheter eller 

statliga myndigheter 

etc. 

 

EU och icke-EU När det krävs enligt 

gällande lagstiftning 

eller en berättigad 

begäran från statliga 

myndigheter eller ett 

giltigt lagkrav 

Vi kommer att, så 

långt det är möjligt, 

säkerställa att det 

finns lämpliga 

skyddsåtgärder som 

EUs standardklausuler 

eller ett rättsligt 

bindande och 

verkställbart 

instrument mellan 

offentliga organ 

tillhandahålls för dina  

http://www.abb.com/privacy
https://new.abb.com/privacy-policy/subsidiaries
https://new.abb.com/privacy-policy/subsidiaries
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uppgifter när de under 

dessa omständigheter 

överförs från EU  

 

I undantagsfall, och i avsaknad av lämpliga skyddsåtgärder, kan vi behöva överföra dina 

personuppgifter till tredje part utanför EU, särskilt när det krävs av viktiga skäl av allmänt intresse som 

erkänns i unionsrätten eller i medlemsstatslagstiftning, eller för att utöva eller försvara ABB från 

rättsliga anspråk. Vi kommer att, så långt det är möjligt, säkerställa att det finns ett fullgott skydd för 

dina  

personuppgifter när de under dessa omständigheter överförs från EU. 

Du kan få en kopia på de skyddsåtgärder vi använder för att skydda dina personuppgifter genom att 

skicka en förfrågan på www.abb.com/privacy. 

 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter 

Vi behåller dina personuppgifter i tio år, av de skäl som beskrivs i denna policy och för att uppfylla 

eventuella skyldigheter som framgår av tillämplig lagstiftning. Efter tio år raderar vi dina personuppgifter 

på ett säkert sätt, såvida vi inte är skyldiga att behålla dessa för att uppfylla eventuella skyldigheter enligt 

bestämmelser i lagar och andra författningar, eller för att lösa potentiella tvister. 

 

Dina dataskyddsrättigheter 

Du har följande rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter: 

Dataskyddsrättigheter 

 

Betydelse 

Rätt till tillgång till personuppgifter Du har rätt att få ut en kopia på de personuppgifter 

som vi behandlar om dig, med vissa undantag. 

 

Rätt till rättelse av personuppgifter Du har alltid rätt att begära omedelbar korrigering av 

felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. 

 

Rätt till radering av personuppgifter 

 

Du har rätt att begära att personuppgifter som inte 

längre är nödvändiga blir raderade, i de fall vi enligt 

gällande lagstiftning är skyldiga att radera 

personuppgifterna, eller om behandlingen av 

personuppgifterna är olaglig. Du kan också begära 

att vi raderar personuppgifter till vars behandling du 

har återkallat ditt samtycke eller invänt mot 

behandlingen. Detta är däremot inte en generell 

rättighet till radering av uppgifter, utan till denna 

rättighet finns det undantag. 

 

Rätt till begränsning av 

databehandling 

Du har rätt att under särskilda omständigheter kräva 

att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

Om så är fallet kan vi däremot fortfarande behålla 

dina personuppgifter, men inte fortsättningsvis 

behandla dem.  

 

Rätt att invända mot databehandling Du har rätt att, baserat på dina berättigade intressen, 

invända mot vår behandling av dina personuppgifter, 

där dina dataskyddsrättigheter väger tyngre än våra 

berättigade intressen. 

 

 

http://www.abb.com/privacy


 INTEGRITETSPOLICY  

 4/4 

 

Observera att de rättigheter som beskrivs ovan inte är absoluta och att din begäran inte alltid kan 

uppfyllas helt. Ibland kan vi till exempel inte radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter 

eftersom vi kan ha rättsliga förpliktelser eller avtalsenliga skyldigheter att behålla vissa 

personuppgifter. 

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter genom att besöka: Beskrivning av dataskyddsrättigheter 

Du kan begära att dina rättigheter till integritetsskydd verkställs på www.abb.com/privacy.  

 

 

 

 

Kontakt och mer information 

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller vill lämna ett klagomål över hur vi 

hanterar dessa, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@abb.com, eller anmäla dina klagomål 

på www.abb.com/privacy. Skulle du inte vara nöjd med vårt svar eller förmoda att vi behandlar dina 

personuppgifter olagligt kan du även kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller i landet du 

arbetar, eller där du förmodar att en överträdelse av datasäkerhetslagar kan ha ägt rum.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_sv
http://www.abb.com/privacy
mailto:privacy@abb.com
http://www.abb.com/privacy

