
 

 

 

Integritetsmeddelande för leverantörer 
 
 

Detta meddelande innehåller information till dig om hur Mondi-gruppen, och särskilt det bolag 

inom Mondi-gruppen med vilket du har kontakt (”Vi”), behandlar dina personuppgifter.  

 

1. Syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter 

 

Vi behandlar dina personuppgifter (så som de beskrivs i punkt 2 nedan) i följande syften:  

 

a) för samarbeten i leverantörskedjan; 

b) för strategiska inköp; 

c) för upphandling; 

d) för  livscykelhantering av avtal; 

e) för utgiftsanalyser;  

f) för leverantörshantering; 

g) för hantering av finansiella leverantörskedjor; 

h) för fakturahantering; 

i) för dynamisk prissättning; 

j) för betalningar; och 

k) för att identifiera leverantörer. 

 

Vi samlar in dessa uppgifter antingen direkt från dig, våra distributionspartners eller din 

arbetsgivare. 

 

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt. För de fall du inte tillhandahåller oss dina 

personuppgifter, kan detta dock påverka våra möjligheter att utföra relevanta 

affärsprocesser, inklusive försäljnings- och distributionsprocesser. 

 

2. Behandlade kategorier av uppgifter och rättslig grund för behandlingen 

 

Vi behandlar dina personuppgifter antingen med stöd av (i) vårt tyngre vägda berättigade 

intresse (enligt Artikel 6(1)(f) GDPR), vilket innefattar att uppnå de syften som anges i punkt 

1 ovan, eller (ii) för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på 

din begäran innan dess ett avtal ingås (Artikel 6(1)(b) GDPR) eller (iii) för att det är 

nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser för vilka Vi är föremål (Artikel 6(1)(c) GDPR). 

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 
a) Basdata 

 Namn 

 Akademisk titel 

 Tilltalsnamn/kön 
 Företagsnamn 

 Adress 

 Telefonnummer 

 E-postadresser 
 Andra kontaktuppgifter till leverantören 

 Bolagsutvärderingsrapporter 

 Namn på kontaktperson hos leverantören 



 

 

 

 Jobbtitel och roll inom en projektgrupp 

 Avdelning 
 Språk 

 Arbetsrelaterade kontaktuppgifter 

 Leverantörers samarbetsroll som behövs för fakturering och beställning 

 Identifikationsnummer som utfärdats av myndighet 
 Information om användning av någon av online-tjänsterna som tillhandahålls av 

något företag inom Mondi-gruppen, inklusive IP-adresser, autentiseringsdata 
(t.ex. användarnamn och lösenord), besökta webbplatser, tid och datum för 
användningen av en online-tjänst eller en viss funktion därav, namn och version 
av kundens mjukvara som används, platsdata, och webbplats (URL) som besökts 
före det att kunden fick tillgång till online-tjänsten   

 
b) Bokförings- och betalningsinformation 

 Organisationsnummer 

 Skattesats 

 Landskod 

 Banknyckel 
 Bankkonto 

 Kontoinnehavare 

 Kontonyckel 

 Bankkategori 
 Referensnummer 

 BIC-kod 

 Internationellt bankkontonummer (IBAN) 

 Bankens namn och adress 
 Bifogade bekräftelsehandlingar 

 Betalningsvillkor 

 Bokföringskorrespondens 

 
c) Leverantörsklassificering 

 Säljarkår 

 Produktkategorier 
 Huvudsaklig produktkategori 

 Ytterligare produktkategorier 

 Säljarkategori 
 

d) Leverantörskvalifikationer 
 

e) Information om varor och/eller tjänster som leverantören tillhandahåller 

 kvantitet och kvalitet för erbjudna varor och/eller tjänster 

 andra kommersiella villkor för erbjudandet 
 

f) Avtalsinformation 

 kommersiella villkor i avtalet 

 legala villkor i avtalet 
 all annan avtalsrelaterad dokumentation  

 information om fullgörande av åtaganden enligt avtalet och åsidosättande av 
sådana åtaganden 

 

3. Överföring av dina personuppgifter 

 



 

 

 

För de syften som anges ovan, kan Vi komma att överföra vissa av dina personuppgifter  till 

följande mottagare: 

 
 IT-tjänsteleverantörer som Vi använder; 

 bolag inom Mondi-gruppenM; och 

 våra distributions- och affärspartners om de är involverade i produkt-
/tjänsteleveransen. 

 

Vissa av mottagarna ovan är etablerade eller behandlar personuppgifter utanför ditt land. Det 

är inte säkert att dataskyddsnivån i andra länder motsvarar den i ditt land. Vi vidtar därför 

åtgärder för att garantera att alla mottagare tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå. Detta 

gör vi till exempel genom att ingå lämpliga dataöverföringsavtal baserade på 

Standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EG). Sådana avtal är tillgängliga på 

begäran via contact.procurement@mondigroup.com 

 

4. Lagringsperioder 

 

Dina personuppgifter kommer endast att lagras under så lång tid som vi rimligen anser 

nödvändigt för att uppnå syftena som anges i punkt 1 ovan och  som tillåts enlig tillämplig 

lag. Under alla omständigheter kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som 

lagstadgade lagringskrav gäller eller så länge potentiella rättsliga krav inte är preskriberade. 

 

5. Dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter 

 

Enligt tillämplig lag har du, bland annat, rätt att (under de förutsättningar som anges i 

tillämplig lag): (i) få information om och vilken typ av personuppgifter Vi behandlar om dig 

och begära kopior av sådana uppgifter, (ii) begära rättelse, komplettering eller borttagning av 

dina personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med tillämpliga krav, och 

(iii) begära att Vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, (iv) under vissa 

förutsättningar, av berättigade skäl invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller 

återkalla ditt tidigare lämnade samtycke till behandlingen, (v) begära dataportabilitet, (vi) bli 

informerad om identiteten på de tredje parter till vilka dina personuppgifter överförs och (vii) 

framställa klagomål till behörig myndighet. 

 

6. Våra kontaktuppgifter 

 
a) Din kontaktperson hos Mondi eller contact.procurement@mondigroup.com;  
b) Du finner vidare kontaktuppgifter till varje bolag här: 

https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/    
c) Alternativt, vänligen använd formuläret "Kontakta oss". 

 

Senast uppdaterad den 27 november 2018. 

 

mailto:contact.procurement@mondigroup.com
mailto:contact.procurement@mondigroup.com
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/online-enquiry-contact/

