
FORTROLIGHEDSPOLITIK 
Wabtec Corporation og dens hel- og majoritetsejede enheder (kollektivt »Wabtec«, »vi« eller 
»os«, respekterer Deres interesse i fortrolighed. Henvisninger i denne fortrolighedspolitik til 
»Wabtec«, »vi«, »os« og »vores« er henvisninger til det selskab, der er ansvarlig for at behandle 
Deres personlige oplysninger, hvilket generelt er det selskab, der indhenter Deres personlige 
oplysninger. 

Denne fortrolighedspolitik gælder for personlige oplysninger, som vi indhenter gennem kanaler 
ejet af Wabtec, inklusive hjemmesider, mobilapplikationer og sider på sociale medier, der 
henviser til denne fortrolighedspolitik (»Onlinekanalerne«). Denne fortrolighedspolitik gælder 
ikke for produkter og tjenester, der offentliggør separate fortrolighedspolitikker. 

Denne fortrolighedspolitik beskriver typer af personlige oplysninger, som vi indhenter gennem 
Onlinekanalerne, hvordan vi må bruge disse personlige oplysninger, til hvem vi må videregive 
dem, og hvordan De kan benytte Deres rettigheder med hensyn til vores behandling af de 
personlige oplysninger. Denne fortrolighedspolitik beskriver ligeledes de skridt, vi tager for at 
beskytte de personlige oplysninger, vi indhenter, og hvordan De kan kontakte os angående vores 
praksis med hensyn til fortrolighed. 

Onlinekanalerne kan indeholde links til tredjepartshjemmesider og til indhold, der ikke ejes eller 
kontrolleres direkte eller indirekte af Wabtec. Vi er ikke ansvarlige for databeskyttelsespraksisser 
hos tredjeparter. Disse praksisser er underlagt deres respektive fortrolighedspolitikker. 

Klik på et af de nedenstående links for at se det tilsvarende afsnit: 

• Wabtecs fortolighedspolitikker kort fortalt 
• De personlige oplysninger, vi indhenter 
• Sådan anvender vi personlige oplysninger 
• Videregivelse af personlige oplysninger 
• Dataoverførsler 
• Deres valgmuligheder 
• Sådan beskytter vi personlige oplysninger 
• Opbevaring af personlige oplysninger 
• Yderligere oplysninger 

o Bemærkning til personer bosat i Californien 
o Børns personlige oplysninger 
o Ændringer i vores fortrolighedspolitik 

• Sådan kan vi kontaktes 
Wabtecs fortolighedspolitikker kort fortalt 

Formål Lovmæssigt grundlag Relevante personlige 
oplysninger Opbevaringsperiode 



Kontakt 
Legitim interesse: at kontakte 
Dem, efter at vi har modtaget 
Deres henvendelser 

Navn, telefonnummer, 
emailadresse 

24 måneder efter seneste 
henvendelse 

Besvare spørgsmål 
Legitim interesse: at besvare de 
spørgsmål, De har indsendt via 
kontaktformularen 

Navn, emailmailadresse, 
telefonnummer, fax 

24 måneder efter seneste 
henvendelse 

Anmodning om 
adgang til ikke-

tilgængelig 
hjemmeside 

Kontakt: Abonnement-aftaletil 
adgang til ikke-tilgængelig 
hjemmeside 

Navn, emailmailadresse, 
telefonnummer, fax 

24 måneder efter udløb eller 
ophør af abonnement 

Frivillig tilmeldelse 
til email 

Legitim interesse: at give Dem 
nyheder, De har tilmeldt Dem Emailadresse 24 måneder fra sidste 

kontaktforsøg uden held 

Informere om priser 

Legitim interesse: at informere 
Dem om de priser, De har 
anmodet om gennem 
formularen til anmodning om 
tilbud 

Navn, emailadresse 24 måneder fra indsamling  

Rekruttering Legitim interesse: at svare på 
Deres jobansøgning 

Navn, telefonnummer, 
emailadresse, land, 
resume, fødselsdato, 
etnicitet, køn 

24 måneder efter seneste 
henvendelse 

De personlige oplysninger, vi indhenter 

Vi indhenter muligvis personlige oplysninger gennem Onlinekanalerne. »Personlige 
oplysninger« inkluderer oplysninger, der kan benyttes til at identificere Dem som en fysisk 
person, direkte eller indirekte, specielt sammen med andre oplysninger, der er tilgængelige for 
os, såsom et identifikationsnummer, identifikation anvendt online eller andre faktorer, der 
knytter sig til Deres identitet som fysisk person 

Typer af personlige oplysninger, vi kan indhente, inkluderer: 

• kontaktoplysninger (f.eks. navn, telefon- og faxnummer, email og postadresse) for Dem eller for 
andre (f.eks. ledere i Deres virksomhed); 

• information anvendt til at oprette Deres onlinekonto (f.eks. brugernavn, adgangskode og 
sikkerhedsspørgsmål og svaret derpå); 

• biografisk og demografisk information, der ikke på nogen måde er relateret til racemæssig eller 
etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller 



fagforeningsmedlemskab, biometrisk data til brug i den unikke identifikation af en fysisk person, 
oplysninger om helbred eller oplysninger om en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering 
(f.eks. fødselsdag, alder, køn, jobtitel eller stilling, civilstand og børn, ægtefælle eller andre 
oplysninger om familiemedlemmer); 

• indkøbs- og kundeservicehistorik; 
• finansiel information (f.eks. betalingsinformation, inklusive navn, faktureringsadresse og detaljer 

om betalingskort (f.eks. kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode); oplysninger om 
bankkonto; finansielle oversigter; indkomst; og kreditværdighed); 

• oplysninger om placering (f.eks. oplysninger baseret på IP-adresse, land og postnummer) og den 
præcise geografiske placering af Deres mobile enhed i de tilfælde, hvor vi har fremsendt 
underretning og givet et valg, som det er behørigt; 

• Kontaktoplysninger, som De angiver om venner eller andre, De anmoder os om at kontakte; 
• data fra klikstrømme og andre oplysninger om dine aktiviteter online (f.eks. oplysninger om dine 

enheder, browsing-aktivitet og brugermønstre), inklusive på Onlinekanalerne og 
tredjepartshjemmesider, som vi indhenter gennem brugen af cookies, web beacons og lignende 
teknologier (se vores Cookiepolitik); og 

• andre personlige oplysninger indeholdt i materiale, De sender til os (f.eks. gennem vores 
funktion »Kontakt os«). 
Wabtec ønsker at holde de personlige oplysninger, vi opbevarer, præcise og ajour. Bekræft 
venligst, at de personlige oplysninger, De sender til os, er akkurate og ajour. 

Vi bruger webanalysetjenester fra tredjepart i forbindelse med Onlinekanaler, inklusive Google 
Analytics, som anvender cookies og lignende teknologier til at indhente data (såsom IP-adresser) 
for at evaluere brugen af og interaktionen med Onlinekanalerne. (Her kan De få oplysninger om 
Googles reklamer, inklusive de for tiden tilgængelige muligheder for udmeldelse i Google 
Analytics. Se venligst vores cookiepolitik	for	at	få	mere	at	vide	om	disse	og	andre	analysetjenester	
og	om,	hvordan	man	udmelder	sig.) 

Hvis De vælger ikke at give os visse personlige oplysninger, kan vi muligvis ikke tilbyde Dem 
visse produkter og tjenester, og De kan muligvis ikke tilgå nogle af funktionerne på 
Onlinekanalerne. 

Personlige oplysninger, vi indhenter fra andre kilder. 

Vi og tredjeparter, vi arbejder sammen med, kan kombinere information, vi indsamler fra Dem 
over tid og på tværs af Onlinekanalerne, med information indhentet fra andre kilder. Dette 
hjælper os til at forbedre informationernes samlede præcision og fuldstændighed, og det hjælper 
os også til bedre at skræddersy vores interaktioner med Dem (se især vores  Cookiepolitik). 

Sådan anvender vi personlige oplysninger 

• tilbyde og administrere vores produkter og tjenester; 
• behandle og opfylde ordrer og holde Dem informeret om Deres ordres status; 
• kommunikere om og administrere vores produkter, tjenester, begivenheder, programmer og 

kampagnetilbud (f.eks. ved at sende underretninger, salgsmateriale, nyhedsbreve og anden 
markedsføringskommunikation); 



• udføre dataanalyser (f.eks. markedsanalyse, analyse af trends, finansiel analyse og segmentering 
af kundegrupper); 

• foretage målgruppejustering af reklamer og evaluere effektiviteten af vores 
markedsføringsindsats (inklusive gennem vores deltagelse i reklamenetværk); 

• yde kundeservice; 
• behandle, evaluere og svare på anmodninger, henvendelser og ansøgninger; 
• oprette, administrere og kommunikere med Dem angående Deres konto (inklusive eventuelle køb 

og betalinger); 
• foretage markedsførings- og salgsaktiviteter (inklusive generere kundeemner, følge op på 

markedsføringsmuligheder, udføre markedsanalyser, afgøre og administrere effektiviteten af 
vores markedsføring og markedskampagner og administrere vores brand); 

• styre, evaluere og forbedre vores forretning (f.eks. ved at administrere, opdatere og forbedre 
vores produkter og tjenester; udvikle nye produkter, tjenester og Onlinekanaler; planlægge vores 
kommunikation og kunderelationer samt udføre arbejde såsom regnskab, revision, fakturering, 
afstemning og opkrævning); 

• bekræfte Deres identitet og beskytte Dem mod og forhindre svig og anden ulovlig aktivitet, 
uautoriserede transaktioner, krav og andre ansvar samt administrere risikoeksponering og 
kvalitet; og 

• udføre efterforskning og opfylde og håndhæve gældende juridiske krav, relevante 
branchestandarder, kontraktuelle forpligtelser og vores praksisser og betingelser (såsom denne 
fortrolighedspolitik og andre Onlinekanalers brugsbetingelser); og bevare og forbedre trygheden 
og sikkerheden ved og for vores produkter, tjenester, Onlinekanaler, netværkstjenester, 
informationsressourcer og medarbejdere. 
Vi kan kombinere personlige oplysninger, vi indhenter gennem Onlinekanalerne, med 
information, som vi indhenter gennem andre kanaler til de formål, som er beskrevet herover, 
eller (som beskrevet) efter indhentning gennem sådanne andre kanaler. Vi kan anonymisere eller 
sammenlægge personlige oplysninger og anvende dem til de formål, der er beskrevet herover, i 
det omfang, det er tilladt under gældende lov. Vi kan også anvende personlige oplysninger til 
andre formål end de formål, der blev tilkendegivet på indhentningstidspunktet, såfremt sådanne 
formål fortsat er forenelige med de oprindelige formål. Under alle omstændigheder informerer vi 
Dem om sådanne andre formål og vil, i det omfang det er påkrævet ved lov, anmode om Deres 
forudgående samtykke. 

I det omfang, det er påkrævet under gældende lov, kan vi også bede Dem om samtykke til 
brugen af Deres personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring. 

Det juridiske grundlag for, at Wabtec behandler Deres personlige oplysninger som beskrevet 
herover, vil typisk være et af følgende: 

• Deres samtykke; 
• Efterkommelse af en kontrakt med Dem; 
• Vores legitime interesser; eller 
• Overholdelse af vores juridiske forpligtelser. 

For flere detaljer, se venligst afsnittet ”Wabtecs fortrolighedspolitikker kort fortalt”. 

Videregivelse af personlige oplysninger 



Vi sælger eller afslører ikke på andre måder personlige oplysninger om Dem, undtagen som 
beskrevet her ellerpå indhentningstidspunktet. 

Vi kan videregive personlige oplysniger inden for Wabtec-gruppen til de formål, der er beskrevet 
i denne fortrolighedspolitik. 

Vi kan videregive Deres personlige oplysninger til vores tilknyttede enheder og andre 
tredjeparts-handelspartnere, udbydere, forhandlere og leverandører, der handler på vores vegne 
og på baggrund af vores instruktioner, hvad enten de befinder sig inden for eller uden for den 
Europæiske Union (»EU«) eller Det Økonomiske Område (»EEA«), med det formål at drive 
vores virksomhed, at levere, forbedre og tilpasse vores Onlinekanaler såvel som vores produkter 
og tjenester, sende markedsføringsmateriale og anden kommunikation med tilknytning til vores 
forretning, svare på jobansøgninger, med Deres samtykke, hvor det er påkrævet. 

Derfor kan vi videregive personlige oplysninger på følgende måder: 

• Inden for Wabtec og enhver af vores tilknyttede enheder, der befinder sig inden for eller uden for 
EU/EEA, med det formål at behandle eller opbevare personlige oplysninger i forbindelse med de 
førnævnte formål; 

• Med Wabtecs handelspartnere, forhandlere, autoriserede tredjepartsagenter eller leverandører 
med henblik på at levere vores produkter eller tjenester eller muliggøre transaktioner. Eksempler 
inkluderer men er ikke begrænset til: behandling af ordrer, hosting af hjemmesider og 
supportering; samt 

• I forbindelse med, eller under forhandlinger af, enhver fusion, salg af virksomhedens aktiver, 
konsolidering eller restrukturering, finansiering, eller køb af hele eller dele af vores forretning af 
et andet selskab. 
We kan også videregive personlige oplysninger om Dem (1) hvis vi skal eller kan gøre det under 
gældende lov eller retshandling (såsom en retskendelse eller stævning), (2) til 
håndhævelsesmyndigheder eller andre statslige embedsmænd for at opfylde en legitim 
anmodning, (3) når vi mener, at videregivelse er nødvendig for at forhindre fysisk skade eller 
finansielle tab, (4) for at etablere, forfølge eller forsvare vores juridiske rettigheder, (5), i 
forbindelse med en efterforskning af mistænkt eller faktisk svig eller ulovlig aktivitet eller (6) af 
andre årsager med Deres samtykke. 

Dataoverførsler 

I vores egenskab af en global organisation med tilknyttede enheder, der befinder sig i og uden for 
EU/EEA og udfører forretningsprocesser på tværs af grænser, kan vi overføre Deres personlige 
oplysninger gennem Wabtecs enheder, inklusive i USA, og/eller til tredjeparts-handelspartnere, 
sælgere, forhandlere eller leverandører, der befinder sig i eller uden for EU/EEA, til de formål, 
der er beskrevet i afsnittet »Sådan videregiver vi dine personlige oplysninger« herover, inklusive 
med det formål at behandle eller opbevare data på vegne af og under administration af Wabtec. 

Wabtec udfører overførsler hen over grænser i overenstemmelse med gældende privatslivs- og 
databeskyttelseslovgivning, inklusive Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af personlige oplysninger (»GDPR«). Hvor det påkræves af gældende lov og med 
henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger får tilstrækkelig beskyttelse, implementerer 



Wabtec de nødvendige foranstaltninger på en måde, der sikrer, at dine personlige oplysninger på 
tværs af Wabtecs tilknyttede enheder og de førnævnte tredjeparter anvendes på en måde, der 
stemmer overens med og respekterer de gældende personoplysnings- og databeskyttelseslove. 
Sådanne foranstaltninger kan specifikt inkludere en aftale om dataoverførsel. 

Deres rettigheder 

De har ret til at tilgå, få udleveret en trykt kopi eller en elektronisk kopi af, efterse, rette i og 
opdatere alle Deres personlige oplysninger, der er opbevaret af os, især for at bekræfte deres 
rigtighed. Under henvisning til alle relevant juridiske krav og fritagelser kan De anmode om at 
modsætte Dem eller begrænse anvendelsen af Deres personlige oplysninger eller anmode om, at 
visse af Deres personlige oplysninger slettes fra vores arkiver. 

Bor De i EU/EEA, kan De også benytte Deres ret til flytbarhed af deres personlige oplysninger, 
hvor den lovmæssige basis for anvendelsen er (i) (a) en kontrakt eller (b) Deres samtykke og (ii) 
den omtalte anvendelse udføres med automatiserede midler. Vær venligst opmærksom på, at en 
sådan anmodning kan begrænses til blot de personlige oplysninger, De har givet os eller som vi 
ligger inde med på det givne tidspunkt, og den er underlagt alle relevante juridiske krav og 
fritagelser, inklusive procedurer til bekræftelse af identitet. 

Wabtec vil tage rimelige skridt for at leve op til de førnævnte anmodninger, medmindre sådanne 
anmodninger er forbudt ved lov eller der foreligger legitim grund til at beholde Deres personlige 
oplysninger, i hvilket tilfælde vi vil informere Dem uden unødig forsinkelse. Vi forbeholder os 
retten til at bekræfte Deres identitet, før vi behandler nogen anmodning angående de personlige 
oplysninger om Dem. Indsend venligst alle henvendelser angående Deres personlige oplysninger 
gennem de kontaktoplysninger, der fremgår i slutningen af denne fortrolighedspolitik. 

Sådan beskytter vi transmission af personlige oplysninger 

Sikkerheden og fortroligheden af Deres personlige oplysninger er vigtig for os. 

Vi efterlever administrative organisatoriske procedurer og tekniske og fysiske 
sikkerhedsstandarder, der er i overensstemmelse med de gældende lovkrav, hvorindhentningen af 
de personlige oplysninger fandt sted. Disse er designet til at sikre sikkerheden og fortroligheden 
mod ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, ændringer, anvendelse eller videregivelse af, 
eller adgang til, de personlige oplysninger, der er givet til os gennem Onlinekanalerne. 

Således anvender Wabtec rimelige midler i beskyttelsen af personlige oplysninger i vores 
varetægt, herunder: 

• Håndhævelse af politikker og procedurer over hele koncernen angående anvendelse af personlige 
oplysninger, sikkerhed og fortrolighed; 

• Begrænsning af adgang til personlige oplysninger således, at udelukkende medarbejdere og 
tredjeparts-udbydere, der har behov, får adgang under strenge krav til fortrolighed; 

• Brug af teknologier til at sikre datatransmissioner, såsom SSL-enkryption af nogle af de data, De 
videregiver via Onlinekanalerne, og brug af passende sikkerhedsmetoder til at sikre de data, vi 
indsamler og behandler; 



• Brug af rimelige metoder og processer til at opdage og reagere på ulovlige forsøg på at bryde ind 
i vores computersystemer og netværk. 
Internettet og enhver kommunikation foretaget derpå kan ikke garanteres som sikkert til enhver 
tid, og vi kan ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen af de personlige oplysninger, De 
giver os gennem denne teknologi. For at imødekomme dette har vi procedurer til at håndtere 
enhver form for mistænkt brud på datasikkerheden og vil meddele Dem og hvor relevant den 
rette myndighed om mistanke om et brud, sådan som loven foreskriver det. 

Opbevaring af personlige oplysninger 

I det omfang, det er tilladt under gældende lov, opbevarer vi personlige oplysninger om Dem, 
som vi kommer i besiddelse af, så længe (1) det er nødvendigt udelukkende til de formål, for 
hvilke vi indsamlede dem, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne fortrolighedspolitik, 
eller (2) vi på andet lovmæssigt grundlag meddelt i denne fortrolighedspolitik eller på 
tidspunktet for indhentning har grund til at opbevaree disse oplysninger længere end i den 
periode, som er nødvendig for at tjene de oprindelige formål med at indhente de personlige 
oplysninger. 

Ønsker De mere information om opbevaringsperioder, henvises De til afsnittet ”Wabtecs 
privatlivspolitik kort fortalt”, der findes ovenfor. 

Yderligere oplysninger 

Bemærkning til personer bosat i Californien 

Med visse begrænsninger i loven i Californien kan personer bosat i Californien bede os om at 
udlevere (1) en liste over visse kategorier af personlige oplysninger, som vi har videregivet til 
tredjepart til brug i deres direkte markedsføringsformål gennem det foregående kalenderår, og 
(2) identiteten af disse tredjeparter. For at få denne information bedes De sende en email 
til    med »California Shine the Light Privacy Request« i emnefeltet og i 
emailens tekst. 

Børns personlige oplysninger 

Onlinekanalerne er designet til et almindeligt publikum og er ikke henvendt til børn under 18 år. 
Vi indsamler eller anmoder ikke med vores eget vidende om personlig information fra børn 
under 18 år gennem Onlinekanalerne. Hvis vi erfarer eller bliver gjort opmærksom på, at vi har 
indsamlet information fra brugere under 18 år, vil vi straks slette sådanne personlige oplysninger 
fra vores arkiver. Har De mistanke om, at et barn under 18 år kan have givet os personlige 
oplysninger, bedes De kontakte os via afsnittet ”Sådan kan vi kontaktes” i denne 
fortrolighedspolitik. 

Valgmuligheder og fravalg 

Vi kan sende Dem tjenesterelaterede meddelelser forbundet med de produkter eller tjenester, vi 
udbyder, via email (f.eks. for at informere Dem om forandringer i de produkter eller tjenester, De 
har anmodet os om, samt om ændringer i vores vilkår og betingelser eller denne politik). 



Eftersom sådanne tjenestemeddelelser er nødvendige for, at vi kan tilbyde Dem vores produkter 
eller tjenester eller overholde vores juridiske forpligtelser, har De ikke mulighed for at fravælge 
dem. 

Afhængigt af dine valg kan vi også sende Dem markedsføringsmeddelelser via email. Ud over 
linket »Afmeld«, der findes i alle vores emails med markedsføringsmeddelelser, kan De til 
enhver tid frit frabede Dem at modtage Wabtec nyhedsbreve eller andre email-
markedsføringsmeddelelser fra Wabtec ved at sende en email til . 

Ændringer i vores fortrolighedspolitik 

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne politik fra tid til anden for at afspejle eventuelle 
ændringer i vores produkter eller tjenester eller for at overholde vores lovmæssige og/eller 
regulative forpligtelser. Hvis vi ændrer vores politik, udsender vi den reviderede version på de 
relevante Onlinekanaler med en revisionsdato mindst tredive dage før ikrafttrædelse af sådanne 
ændringer. Er sådanne ændringer betydelige, vil vi også meddele Dem derom på andre måder, 
før ændringerne træder i kraft, som ved f.eks. at sende Dem en notifikation på email eller 
gennem Onlinekanalerne, produkterne eller tjenesterne. Ved fortsat anvendelse af vores 
Onlinekanaler tredive dage efter sådanne ændringers ikrafttræden antages det, at De accepterer 
og giver samtykke til ændringerne og overholder dem. 

Sådan kan vi kontaktes 

Hvis De har spørgsmål eller kommentarer til denne fortrolighedspolitik, eller hvis De ønsker, at 
vi opdaterer de informationer, vi er i besiddelse af om Dem, så kontakt os venligst via email på 
nedenstående adresse, eller skriv til: 

Att.: Chief Privacy Officer 
1001 Air Brake Avenue 
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Telefon: 412-825-1000 
Fax: 412-825-1019 
Email:  

Er De ikke tilfreds med vores svar eller den måde, hvorpå vi behandler Deres personlige 
oplysninger ifølge denne politik, har De også muligvis ret til at indberette en klage til en 
databeskyttelsesinstans eller en retsinstans med kompetent jurisdiktion. Bor De i Den 
Europæiske Union, kan De finde en liste over nationale databeskyttelsesinstanser 
her: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm. 

	


