SEKRETESSMEDDELANDE

MTS Systems Corporation är ett globalt företag med huvudkontor i Eden Prairie, Minnesota,
USA. MTS Systems Corporation har många dotterbolag och närstående företag i många olika
länder. Det här meddelandet gäller för MTS Systems Corporation och dess dotterbolag samt
närstående bolag som kan erhålla personuppgifter. Du kan hitta information om MTS Systems
Corporation och dess relevanta dotterbolag och närstående företag i tabellen nedan. Den enhet
som du står i kontakt med ansvarar för dina personuppgifter. MTS Systems Corporation och dess
dotterbolag och närstående företag kallas ”MTS” i det här meddelandet.
Observera att MTS webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part.
Sekretessrutinerna för dessa webbplatser kontrolleras av tredje parter, inte MTS. Läs igenom
deras sekretesspolicyer noggrant.
Du kan kontakta privacy@mts.com om du har en förfrågan eller fråga som rör det här
meddelandet.

Varför behandlar MTS dina personuppgifter?
MTS kan använda de personuppgifter som vi samlar in för att behandla beställningar, svara på
frågor, fastställa köptrender, tillhandahålla en mer personlig upplevelse på vår webbplats och för
all annan tillåten användning enligt gällande lag, enligt beskrivningen nedan.
Vilka typer av personuppgifter samlar MTS in?
”Personuppgifter” är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk
person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom en identifierare som namn,
ID-nummer, platsinformation, nätidentifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för
den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos
den fysiska personen.
MTS behandlar följande kategorier av personuppgifter:
•

Identifikationsuppgifter som namn och kontaktuppgifter

•

Verksamhetsuppgifter som företagsinformation, antal anställda och annan affärsrelaterad
information

•

Sidvisningsinformation, navigeringsinformation, logginformation och

•

Information om din IP-adress och webbläsare.

Så här behandlar MTS personuppgifter som du aktivt lämnar till oss:
•

Program, undersökningar och enkäter: När en användare registrerar sig för vissa
MTS-program och -tjänster, t.ex. för att få ett nyhetsbrev, kan användaren bli ombedd att
tillhandahålla personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter, företag eller
demografisk information (t.ex. geografisk plats, bransch, antal anställda och annan
affärsrelaterad information). MTS kan även erbjuda undersökningar där användare uppmanas
att ange sina åsikter eller preferenser. MTS behandlar de uppgifter som du tillhandahåller för
att leverera information, tjänster och/eller produkter som du begär (rättslig grund: Paragraf 6
(1) a. och/eller b. GDPR).

•

Marknadsföring: Med förbehåll för samtycke som kan krävas enligt gällande lag använder
MTS även data som samlas in på våra webbplatser i syfte att ge användare
marknadsföringsinformation via post eller e-post (rättslig grund: Paragraf 6 (1) a. och f.
GDPR). Användare kan när som helst välja att inte ta emot meddelanden genom att klicka på
länken ”Avsluta prenumeration” i alla kampanjmeddelanden eller andra e-postmeddelanden
som vi skickar till användare. Begäran om avregistrering från meddelanden behandlas utan
onödigt dröjsmål.

•

Kundtjänst och teknisk support: MTS använder e-post som ett hjälpmedel för att
tillhandahålla kundtjänst och teknisk support. Vi kan kontakta kunden med hjälp av
personuppgifter i ett försök att lösa ett problem. Vi kan även använda personuppgifter för att
proaktivt meddela kunder om tekniska problem som kan påverka dem (rättslig grund:
Paragraf 6 (1) b. GDPR).

•

Transaktioner:
MTS
behandlar
personuppgifter,
inklusive
kontaktoch
faktureringsinformation som samlas in från personer som vill genomföra en transaktion (t.ex.
via e-postbeställning). Information som samlas in för transaktioner kan innehålla ett
betalkortsnummer och en säkerhetskod, även om MTS inte lagrar sådana uppgifter. MTS

använder personuppgiftsinformationen för att kontrollera köparnas kvalifikationer och
verifiera deras identitet, samt för fakturerings- och leveransändamål, för att tillhandahålla de
tjänster och/eller produkter som köparna har begärt (rättslig grund: Paragraf 6 (1) b. GDPR).
•

Skydd: MTS behandlar personuppgifter för att skydda MTS rättigheter och vidta tillgängliga
åtgärder, genomdriva MTS villkor, förhindra eller utreda bedrägerier, skydda MTS
verksamhet och användare, och av andra skäl som MTS anser nödvändiga för att skydda sina
affärsintressen enligt vad som tillåts enligt gällande lag. MTS utför behandlingen för att
fullfölja sina legitima intressen inom affärskontinuitet (rättslig grund: Paragraf 6 (1) f.
GDPR).

•

Etikfrågor: MTS behandlar personuppgifter i förekommande fall för att svara på alla rapporterade
etik- eller efterlevnadsfrågor (rättslig grund: Paragraf 6 (1) c. och/eller f. GDPR).

•

Arbetstillfällen: MTS behandlar personuppgifter (t.ex. personuppgifter i CV eller personligt
brev) för arbetssökande där så krävs för anställningsbeslut (rättslig grund: Paragraf 6 (1) a.
och/eller b. GDPR).

MTS samlar även in annan data (rättslig grund: Paragraf 6 (1) f. GDPR) när du använder dess
webbplatser för att fullfölja våra legitima intressen inom affärskontinuitet och tillhandahålla
lämpliga tjänster till webbplatsanvändare:
•

MTS använder sidvisnings- och navigeringsinformation för att se till att användare kan hitta
information på våra webbplatser så snabbt som möjligt. MTS analyserar även
användartrafikens mönster på alla våra webbplatser.

•

MTS försöker inte identifiera enskilda besökare på våra webbplatser genom en sådan analys,
men samlar in data om allmänna användartyper baserat på domännamn eller typ av
webbläsare. Sådan information hämtas direkt från användarens identifieringsinformation om
webbläsare, med hjälp av cookies och liknande typer av passiva spårningsmetoder.

MTS kombinerar inte andra data med personuppgifter för att identifiera personer. MTS behandling
av personuppgifter utförs baserat på MTS legitima intresse av att bedriva affärsverksamhet.
Med vilka tredje parter delar vi personuppgifter?
MTS kan förlita sig på tredjepartsleverantörer av tjänster för att förse dig med de produkter
och/eller tjänster som du begär samt för att tillhandahålla säkerhet och tillhörande operativ
support. I enlighet med gällande lag kan MTS lämna ut dina personuppgifter till offentliga
myndigheter eller domstolar där de ombeds att göra det eller om sådan kommunikation krävs för
att skydda och/eller genomdriva MTS rättigheter. MTS kan även lämna ut dina personuppgifter i
samband med en prospektiv eller faktisk försäljning, sammanslagning, överföring eller annan
omorganisation av hela eller delar av verksamheten. MTS kan även dela dina personuppgifter
med tredjepartspartner i samband med medsponsrade evenemang och kampanjer, och som på
annat sätt tillåts enligt gällande lagstiftning.
Internationella överföringar
Det kan hända att uppgifter gällande tredje parter kan nås från länder utanför EU, framför allt från USA, för de
syften som beskrivs ovan. MTS kan även använda sig av tredjepartsleverantörer för värdtjänster, underhåll och
support, vilket kan innebära att data överförs ut från EU.
MTS är fast beslutna att skydda data som överförs till och/eller görs tillgängliga från länder utanför EU,
och MTS ingår därför i ett europeiskt modellavtal så som det antagits genom kommissionens beslut
2010/87/EU (”EMC”) för överföring av personuppgifter till länder utanför EU. MTS ingår det

europeiska modellavtalet med MTS-enheter som är baserade utanför EU samt med tredje parter
utanför EU såvida inte det finns andra garantier som anses giltiga antingen enligt EU:s allmänna
dataskyddsförordning (”GDPR”) eller av Europeiska kommissionen.

Hur länge behåller MTS dina personuppgifter?
MTS kan spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften
som beskrivs i det här sekretessmeddelandet, för att tillhandahålla tjänster till dig, följa våra
rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Barn
MTS samlar inte medvetet eller avsiktligt in personuppgifter från barn under 16 år, eller annan
ålder som anges i lokal lagstiftning. Om du är under 16 år ska du inte lämna några
personuppgifter eller annan personlig information till MTS.
Webbplatssäkerhet
MTS använder olika säkerhetsåtgärder, inklusive krypteringsteknik, för att minimera risken för
förlust, felaktig användning eller ändring av information som lämnas till MTS. MTS har åtgärder
på plats för att skydda de personuppgifter man behandlar, men inget säkerhetssystem är perfekt
och MTS kan inte garantera säkerheten för all information som du tillhandahåller.
Om dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter
korrigeras eller tas bort. De har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter,
eller begära att behandlingen begränsas. Dessutom har du rätt att begära att få dina
personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format. Om behandlingen baseras på ditt
samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och utan anledning.

Om du har förfrågningar eller klagomål gällande MTS Systems Corporations insamling eller
behandling av personuppgifter kontaktar du privacy@mts.com. Du kan även kontakta vårt
dataskyddsombud, ”DPO”, genom att skicka ett e-postmeddelande till DPO@mts.com. Du har
även rätt att rapportera ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.
När MTS tar emot en begäran från en registrerad person gällande behandling av dennes
personuppgifter utvärderar dataskyddsombudet och avdelningen för risk och efterlevnad huruvida
MTS är skyldigt att tillmötesgå den registrerades begäran och vidta åtgärder som kan vara
lämpliga och i enlighet med gällande lagstiftning.
COOKIE-MEDDELANDE
Hur använder MTS ”cookies”?
MTS använder cookies på våra webbplatser, applikationer och onlinetjänster. Du har ett antal val
när det gäller användningen av cookies.
Definition av cookies
Cookies är små textavsnitt som används för att lagra information i webbläsare. Cookies används
ofta för att lagra och ta emot identifierare och annan information från datorer, telefoner och andra
enheter. Vi använder även andra tekniker, inklusive data som vi lagrar i din webbläsare eller
enhet, identifierare som är kopplade till din enhet och annan programvara, inklusive webb-beacon
och pixeltaggar för liknande ändamål. I det här cookiemeddelandet hänvisar vi till alla dessa
tekniker som ”cookies”.
Typer av cookies
MTS använder cookies för att tillhandahålla, skydda och förbättra våra produkter och tjänster,
t.ex. genom att anpassa innehåll, erbjuda och mäta annonser, förstå användarbeteende och ge en
säkrare upplevelse. Vi beskriver nedan de olika typer av cookies som vi använder och de syften
de tillgodoser. Observera att de specifika cookies som vi kan använda varierar beroende på olika
webbplatser och tjänster som du använder.
•

Viktiga cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att förse dig med våra webbplatser
och tjänster och för att möjliggöra viktiga funktioner, t.ex. att tillhandahålla funktioner för
kundvagnar eller produktapplikationer. Om du inaktiverar cookies kommer vi inte att kunna
uppfylla dina begäranden.

•

Cookies för prestanda och funktionalitet: Dessa cookies samlar in information om hur du
använder våra webbplatser och tjänster och gör det möjligt för oss att komma ihåg de val du
gör när du surfar. Informationen som dessa cookies samlar in ger oss möjlighet att optimera
våra webbplatser och göra dem lättare för dig att använda. De identifierar inte dig
personligen. Om du inaktiverar eller väljer bort dessa cookies kanske du inte kan använda
vissa funktioner hos våra webbplatser, tillämpningar och tjänster, och det kan minska det stöd
eller den information som vi kan tillhandahålla dig.

•

Analys- och anpassningscookies: Dessa cookies samlar in information som vi använder i
sammanställd form för att hjälpa oss att förstå hur våra webbplatser, applikationer och tjänster
används och hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är, samt för att hjälpa oss att
anpassa våra webbplatser. Om du inaktiverar eller väljer bort dessa cookies kanske du inte
kan använda vissa funktioner hos våra webbplatser, applikationer och tjänster, och det kan
minska det stöd eller den information som vi kan tillhandahålla dig.

•

Reklamcookies: Dessa cookies samlar in information om din webb- eller inköpshistorik och
används för att göra reklammeddelanden mer relevanta för dig. De utför funktioner som att
förhindra att samma annons ständigt visas igen, vilket säkerställer att annonserna visas
korrekt och i vissa fall väljs annonser som baseras på dina intressen. Vi kan dela de här
informationen med tredje parter för att bidra till att skapa och leverera reklam som är
anpassad till dig och dina intressen. Om du inaktiverar eller väljer bort dessa cookies kanske
du inte kan använda vissa funktioner hos våra webbplatser, applikationer och tjänster, och det
kan minska det stöd eller den information som vi kan tillhandahålla dig.

•

Cookies för sociala nätverk: Dessa cookies används för att göra det möjligt för dig att dela
sidor och innehåll på våra webbplatser och i våra tjänster via tredje parters sociala nätverk
och andra webbplatser. Dessa cookies kan även användas i reklamsyfte. Om du inaktiverar
eller väljer bort dessa cookies kanske du inte kan använda vissa funktioner hos våra
webbplatser, applikationer och tjänster, och det kan minska det stöd eller den information
som vi kan tillhandahålla dig.

Cookies som placeras av tredje parter
Du kan även stöta på cookies som tredje parter har placerat på våra webbplaplatser, applikationer
och tjänster. När du till exempel köper våra produkter online kan vår e-handelsleverantör använda
cookies och andra tekniker. Vi kan även tillåta tredje parter att placera cookies på våra
webbplatser för att spåra information om dina onlineaktiviteter och/eller på tredje parts
webbplatser eller onlinetjänster, inklusive att skicka riktade annonser baserat på den
informationen. Det kan omfatta remarketing av våra produkter och tjänster som du har tittat på
våra webbplatser och på webbplatser från tredje part. Dessa cookies samlar in avidentifierade
uppgifter som vi använder i sammanställd form. Dessa cookies används inte för att identifiera dig
enskilt eller för att identifiera din individuella information.
Det här sekretessmeddelandet gäller inte för cookies, applikationer, tekniker eller webbplatser
som ägs och/eller drivs av tredje part eller sådan tredje parts praxis, även om de använder eller
har tillgång till vår teknik för att lagra eller samla in information. För att förstå hur tredje part
använder cookies ska du läsa igenom deras policyer för sekretess och cookies.
Kontrollera och välja bort cookies
Din webbläsare eller enhet kan erbjuda inställningar som gör det möjligt för dig att välja om
cookies i webbläsaren ska användas samt att ta bort dem. Om du vill ha mer information om de
här styrningarna i syfte att ställa in dina preferenser gällande cookies kan du gå till din
webbläsares eller enhetens hjälpmaterial. Om du väljer att avvisa cookies enligt ovanstående
kanske du inte kan använda vissa funktioner på våra webbplatser och i våra tjänster.
Spåra inte

Vissa webbläsare inkluderar möjligheten att sända ”spåra inte”-signaler. Vi behandlar inte eller
svarar inte på ”spåra inte”-signaler. I stället följer vi de standarder som beskrivs i det
här sekretessmeddelandet.
Ändringar av sekretessmeddelandet
Om väsentliga ändringar görs av det här sekretessmeddelandet kommer en länk på hemsidorna på
våra webbplatser att publiceras om vårt ”nyligen reviderade sekretessmeddelande”, eller så
kommer vi att tillhandahålla ett jämförbart meddelande om ändringarna. Du bör regelbundet
kontrollera MTS webbplats för att se om några ändringar av sekretessmeddelandet har gjorts. Du
kan även avgöra om sekretessmeddelandet har ändrats nyligen genom att granska det
giltighetsdatum som publiceras i början av meddelandet.
Tabell över MTS juridiska enheter och kontaktuppgifter
MTS-företag och
personuppgiftsansvarig

Webbplats

Kontaktuppgifter

MTS Systems Corporation
(USA)

http://www.mts.com

14000 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-4000

MTS Systems Corporation
Sensors Division

http://www.mtssensors.com/

3001 Sheldon Drive
Cary, NC 27513

PCB Piezotronics, Inc.

http://www.pcb.com/

3425 Walden Ave.
Depew, NY 14043

Larson Davis, en division av
PCB Piezotronics, Inc.
The Modal Shop, Inc.

http://www.larsondavis.com/
http://www.modalshop.com/

3149 East Kemper Road
Sharonville, OH 45241

PCB Piezotronics of North
Carolina, Inc.
Accumetrics, Inc.

http://www.pcb.com/

MTS Testing Systems
(Kanada) Ltd.
Dalimar Instruments ULC

http://www.mts.com/

MTS Systems SAS
(Frankrike)

http://www.mts.com/fr/

PCB Piezotronics S.A.

http://www.pcbpiezotronics.fr

10869 NC Highway 903
Halifax, NC 27839
6 British American Blvd, Suite 103-F
Latham, NY 12110
14000 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-4000
193 Joseph Carrier
Vandreuil, Quebec J7V 5V5
BAT EXA 16
12/18 Rue Eugène Dupuis
94000 Créteil Frankrike
Immeuble Discovery, Suite 120
Parc Technologique
Route de Orme, Saint Aubin 91190
Frankrike

http://www.accumetrix.com/

http://www.dalimar.ca
http://www.pcbpiezotronics.ca

MTS Systems GmbH
(MTS Tyskland)

http://www.mts.com/de

MTS Sensor Technologie
GmbH & Co. KG

http://www.mtssensor.de

PCB Piezotronics Europe
GmbH

http://www.pcbpiezotronics.be

PCB Synotech GmbH

www.synotech.de

MTS Systems Ltd.

http://www.mts.com

Denison Mays Group Limited

http://www.denisonmayesgroup.com

PCB Piezotronics Limited

http://www.pcbpiezotronics.co.uk

MTS Systems Norden AB

http://www.mts.com/sv

MTS Systems Srl

http://www.mts.com

PCB Piezotronics srl

http://www.pcbpiezotronics.it

E2M Technologies B.V.

www.e2mtechnologies.eu

E2M Technologies, Inc.

www.e2mtechnologies.eu

PCB Piezotronics BVBA

http://www.pcbpiezotronics.be

MTS Japan Ltd.

http://www.mts.com/jp

MTS Korea, Inc

http://www.mtskorea.com

Hohentwielsteig 3
14163 Berlin
Tyskland
Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid
Tyskland
Porschestrasse 20-30
41836 Huckelhoven
Tyskland
Burogebaude Porschestrasse 20-30
41836 Huckelhoven
Tyskland
40 Alan Turing Road
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YF
England, Storbritannien
Unit 14 Enterprise Park Industrial Estate
Moorhouse Avenue, Old Lane
Leeds LS11 8HA
Storbritannien
7 Paynes Park
Hitchin, Hertfordshire, SG5 1EH
Office no. 20, Storbritannien
Datavägen 37b
SE-436 32 Askim
Sverige
Strada Pianezza 289
10151 Turin
Italien
Via F. lli Bandiera 2
24048 Treviolo (BG)
Italien
Pedro de Medinalaan 17
1086 XP Amsterdam, Nederländerna
3300 Powell Street, Suite 201
Emery, CA 94608
Lozenberg 9
1932 St Stevens Woluwe
Belgien
ArcaCentral Bldg. 8F
1-2-1 Kinshi
Sumida-ku, Tokyo 130-0013
Japan
4th Floor, ATEC Tower
289 Pangyo-ro
Bundang-Gu Seongnam City,

MTS Systems (Kina) Co.,
Ltd.

http://www.mtssensors.cn

Gyeonggi-Do 13488
Korea
No. 18, Chunlin Road
Songjiang Industrial Park
Shanghai 201612, Kina

PCB Piezotronics Sensor

http://www.pcb-china.cn

Unit M-N, 4th Floor, Office Tower A

Technology Co. Ltd

MTS Testing Solutions India
Private Limited

East Gate Plaza, No. 9
Dongzhong Street, Dongcheng District
Peking, Kina
http://www.mts.com

Unit 201, 201, 2nd Floor, Donata
Radiance,
Krishna Nagar Industrial Layout
Kormangla, Bengaluru-560029
Karnataka, Indien

