
SEKRETESSPOLICY 
Wabtec Corporation och dess helägda och majoritetsägda företag (sammantaget ”Wabtec”, ”vi” 
eller ”oss”) tar ditt intresse gällande sekretess på allvar. Hänvisningar i denna sekretesspolicy till 
”Wabtec”, ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”vårt” är hänvisningar till den enhet som är ansvarig för 
bearbetningen av dina personuppgifter, och är i allmänhet den enhet som erhåller dina 
personuppgifter. 

Denna sekretesspolicy gäller de personuppgifter som vi erhåller via Wabtecs tillgångar, inklusive 
webbplatser, mobilapplikationer och sidor på sociala medier som hänvisar till och har en länk till 
denna sekretesspolicy (”onlinekanaler”). Denna sekretesspolicy gäller inte produkter och 
tjänster som publicerar sina egna separata sekretesspolicyer. 

Denna sekretesspolicy beskriver de typer av personuppgifter som vi erhåller via onlinekanalerna, 
hur vi kan använda de personuppgifterna, vem vi kan dela dem med och hur du kan utöva dina 
rättigheter avseende vår bearbetning av personuppgifterna. Sekretesspolicyn beskriver dessutom 
de åtgärder vi vidtar för att skydda de personuppgifter som vi erhåller och hur du kan kontakta 
oss om våra sekretesspraxis. 

Onlinekanalerna kan innehålla länkar till andra tredje parts webbplatser och funktioner, som inte 
ägs eller styrs direkt eller indirekt av Wabtec. Vi är inte ansvariga för tredje parters 
sekretesspraxis eftersom de lyder under deras egna respektive sekretesspolicyer. 

Klicka på en av länkarna nedan för att gå till det avsnitt som visas: 

• Wabtecs sekretesspraxis i korthet 
• Personuppgifter som vi hämtar in 
• Så här använder vi personuppgifter 
• Så här delar vi personuppgifter 
• Dataöverföringar 
• Dina val 
• Så här skyddar vi personuppgifter 
• Kvarhållande av personuppgifter 
• Ytterligare information 

o Meddelande till bosatta i Kalifornien 
o Barns personuppgifter 
o Ändringar i vår sekretesspolicy 

• Så här kontaktar du oss 
Wabtecs sekretesspraxis i korthet 

Syfte Rättslig grund Relevanta 
personuppgifter Kvarhållningsperiod 



Kontakt 
Legitimt intresse: att kontakta 
dig efter det att vi har fått dina 
kontakter 

Namn, telefon, e-
postadress 

24 månader efter senaste 
kontakt 

Besvara frågor 
Legitimt intresse: att besvara 
frågorna du har skickat in via 
kontaktformuläret 

Namn, e-postadress, 
telefon, fax 

24 månader efter senaste 
kontakt 

Begära åtkomst till 
begränsad webbplats 

Avtal: Prenumerationsavtal för 
åtkomstbegränsad webbplats 

Namn, e-postadress, 
telefon, fax 

24 månader efter utgång eller 
uppsägning av prenumerationen 

Anmälan till 
prenumeration på e-

post 

Legitimt intresse: att förse dig 
med nyheter som du 
prenumererat på 

E-postadress 24 månader efter senaste 
misslyckade kontaktförsök 

Ge priser 

Legitimt intresse: att förse dig 
med prisinformation som du 
begärt genom förfrågan om 
offert 

Namn, e-post, postadress 24 månader från insamling  

Rekrytering Legitimt intresse: att svara på 
din arbetsansökan 

Namn, telefonnummer, 
e-postadress, land, 
meritförteckning (cv), 
födelsedatum, etnisk 
tillhörighet, kön 

24 månader efter senaste 
kontakt 

Personuppgifter som vi erhåller 

Vi kan erhålla personuppgifter via onlinekanaler. ”Personuppgifter” omfattar information som 
kan användas för att identifiera dig som en fysisk person, direkt eller indirekt, i synnerhet i 
kombination med annan information som finns tillgänglig för oss exempelvis ett 
identifikationsnummer, onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för din 
identitet som fysisk person 

De typer av personuppgifter som vi kan erhålla omfattar: 

• kontaktinformation (t.ex. namn, telefon- och faxnummer, e-post- och postadress) för dig eller för 
andra (t.ex. huvudmän i din verksamhet); 

• information som används för att skapa ditt onlinekonto (t.ex. användarnamn, lösenord och 
säkerhetsfråga och -svar); 

• biografisk och demografisk information som inte är relaterad på något sätt till etnisk tillhörighet 
eller etniskt ursprung, politiska synpunkter, religiösa eller filosofiska övertygelser, eller 



medlemskap i fackförening, biometriska uppgifter för syftet att unikt identifiera en fysisk person, 
uppgifter angående hälsa eller uppgifter angående en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning 
(t.ex. födelsedatum, ålder, kön, jobbtitel/befattning, civilstånd och försörjningsberättigade 
anhöriga, information om maka/make/partner och andra familjemedlemmar); 

• tidigare inköp och tidigare kontakter med kundtjänst; 
• ekonomisk information (t.ex. betalningsinformation, inklusive namn, faktureringsadress och 

betalkortsdetaljer (t.ex. kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod); bankkontoinformation; 
kontoutdrag; inkomst; samt kreditvärdighet); 

• platsdata (t.ex. data som härleds från din IP-adress, ditt land och postnummer) och exakt 
geolokalisering för din mobila enhet där vi har informerat dig och gett dig ett val, enligt vad som 
är lämpligt; 

• kontaktinformation du ger om vänner eller andra människor som du vill att vi ska kontakta; 
• klickströmsdata och annan information om dina onlineaktiviteter (t.ex. information om dina 

enheter, vad du gör när du bläddrar och användningsmönster), inklusive via onlinekanaler och 
tredje parts webbplatser, som vi erhåller via användning av cookies, spårpixlar och liknande 
teknologier (hänvisa till vår Cookie-policy); och 

• andra personuppgifter som finns i det innehåll du skickar till oss (exempelvis via vår funktion 
”Kontakta oss”). 
Wabtec avser att hålla de personuppgifter som vi förvarar korrekta och uppdaterade. Se till att 
personuppgifterna som du kommunicerar till oss är korrekta och uppdaterade. 

Vi använder tredje parts webbanalystjänster i anslutning till online-kanalerna, inklusive Google 
Analytics, som använder cookies och liknande teknologier för att samla in uppgifter (exempelvis 
IP-adresser) för att utvärdera användning av och interaktion med onlinekanalerna. (Du kan få 
mer information om Googles annonsfunktioner, inklusive Google Analytics-funktioner för 
avanmälan som för närvarande finns tillgängliga, här. För mer information om dessa och andra 
analystjänster och hur du avanmäler dig, se vår Cookie-policy) 

Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan vi kanske inte erbjuda dig vissa 
produkter och tjänster, och du kanske inte kan nå vissa funktioner på onlinekanalerna. 

Personuppgifter som vi samlar in från andra källor. 

Vi och de tredje parter som vi anlitar kan kombinera information som vi samlar in från dig med 
tiden och via onlinekanalerna med information som erhålls från andra källor. Detta hjälper oss att 
förbättra informationens generella riktighet och fullständighet, och även att bättre anpassa våra 
interaktioner med dig (se speciellt vår Cookie-policy). 

Vi använder personuppgifter för att: 

• tillhandahålla och administrera våra produkter och tjänster; 
• bearbeta och fullgöra beställningar och hålla dig informerad om status för din beställning; 
• kommunicera om och administrera våra produkter, tjänster, evenemang, program och kampanjer 

(t.ex. genom att skicka varningar, kampanjmaterial, nyhetsbrev och andra 
marknadsföringskommunikationer); 



• utföra dataanalyser (t.ex. marknadsundersökningar, trendanalyser, ekonomisk analyser och 
kundsegmentering); 

• bedriva återanvändning av reklam till tidigare besökare och utvärdera effektiviteten av våra 
marknadsföringsansträngningar (inklusive genom vårt deltagande i annonsnätverk); 

• tillhandahålla kundsupport; 
• bearbeta, utvärdera och svara på begäran, förfrågningar och ansökningar; 
• skapa, administrera och kommunicera med dig om ditt konto (inklusive alla inköp och 

betalningar); 
• genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter (inklusive att generera prospekt, söka tilltänkta 

kunder för marknadsföring, utföra marknadsundersökningar, avgöra och hantera effektiviteten 
för våra annons- och marknadsföringskampanjer och att hantera vårt märke); 

• bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (t.ex. genom att administrera, förstärka och 
förbättra våra produkter och tjänster; utveckla nya produkter, tjänster och onlinekanaler; hantera 
våra kommunikationer och kundrelationer; och att utföra aktiviteter som gäller redovisning, 
revision, fakturering, avstämning och inkasso); 

• verifiera din identitet och skydda mot och förhindra bedrägeri och annan olaglig aktivitet , 
obehöriga transaktioner, anspråk och andra finansiella skulder, och hantera riskexponering och 
kvalitet; samt 

• genomföra utredningar och följa och genomdriva tillämpliga juridiska krav, relevanta 
industristandarder, kontraktsmässiga skyldigheter och våra policyer och bestämmelser (t.ex. 
denna sekretesspolicy och andra användningsvillkor för onlinekanaler); och upprätthålla och 
förbättra säkerheten och tryggheten för våra produkter, tjänster, onlinekanaler, nätverkstjänster, 
informationsresurser och anställda. 
Vi kan kombinera personuppgifter som vi erhåller via onlinekanaler med information som vi 
erhåller via andra kanaler endast för de syften som beskrivs ovan, eller som beskrivs vid 
insamling genom sådana andra kanaler. Vi kan avidentifiera eller kombinera personuppgifter och 
använda dem för de syften som beskrivs ovan och för andra syften i den utsträckning som tillåts 
enligt gällande lag. Vi kan också använda personuppgifter för ytterligare syften än de som 
identifierats vid tillfället för insamlingen, under förutsättning att sådana andra syften förblir 
kompatibla med inledande syften. I vilket fall som helst kommer vi att informera dig om sådana 
ytterligare syften och i den utsträckning som krävs enligt lag kommer vi att söka ditt samtycke 
innan dess. 

I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag kan vi också begära ditt samtycke till 
bearbetning av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. 

Den rättsliga grunden till Wabtecs bearbetning av dina personuppgifter enligt vad som beskrivs 
ovan kommer vanligtvis vara ett av följande: 

• Ditt samtycke; 
• Fullgörande av ett avtal med dig; 
• Våra legitima intressen; eller 
• Överensstämmelse med våra juridiska skyldigheter. 

För mer detaljer, hänvisa till Wabtecs sekretesspraxis i korthet. 

Så här delar vi personuppgifter 



Vi säljer inte och avslöjar inte på annat sätt personuppgifter om dig förutom enligt vad som 
beskrivs här eller vid tillfället för insamlingen. 

Vi kan dela personuppgifter inom Wabtec-koncernen för de syften som beskrivs i denna 
sekretesspolicy. 

Vi kan dela dina personuppgifter med våra närstående företag och andra tredje parts 
affärspartners, leverantörer, säljare eller underleverantörer som agerar å våra vägnar och enligt 
våra instruktioner, oavsett om de finns inom eller utanför Europeiska unionen (”EU”) eller 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), för syftena att bedriva vår verksamhet, 
leverera, förbättra och anpassa våra onlinekanaler såväl som våra produkter och tjänster, skicka 
marknadsföring och andra kommunikationer som gäller vår verksamhet, svara på 
arbetsansökningar och när det behövs, med ditt samtycke. 

Vi kan därför dela personuppgifter på följande sätt: 

• Inom Wabtec och något av våra närstående bolag som finns i eller utanför EU/EES, för syftena 
att bearbeta eller förvara personuppgifter i anslutning till tidigare omnämnda syften; 

• Med Wabtecs affärspartners, leverantörer, behöriga tredje parts ombud eller underleverantörer 
för att tillhandahålla våra produkter och tjänster eller underlätta transaktioner. Exempel omfattar, 
men är inte begränsade till: bearbetning av beställningar, värdfunktioner för webbplatser och 
tillhandahållande av support; samt 

• I anslutning till, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagstillgångar, 
konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår 
verksamhet av ett annat företag. 
Vi kan också avslöja personuppgifter om dig (1) om vi måste eller har tillstånd att göra så enligt 
gällande lag eller rättsprocess (t.ex. domstolsbeslut eller stämning), (2) för brottsbekämpande 
myndigheter eller andra statliga tjänstemän för att följa en legitim rättslig förfrågan, (3) när vi 
anser att avslöjande är nödvändigt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, (4) för 
att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter, (5) i anslutning till en utredning av 
misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller olaglig aktivitet eller (6) på annat sätt med ditt samtycke. 

Dataöverföringar 

Som global organisation med närstående företag som finns inom och utanför EU/EES och med 
affärsprocesser som bedrivs över gränserna, kan vi överföra dina personuppgifter mellan 
Wabtecs företag, inklusive i USA, och/eller till tredje parts affärspartners, leverantörer, säljare 
eller underleverantörer, som finns inom eller utanför EU/EES, för de syften som beskrivs i 
avsnittet ”Så här delar vi personuppgifter” ovan, inklusive för syftet med databehandling eller 
förvaring åt och under kontroll av Wabtec. 

Wabtec implementerar överföringar över gränserna i överensstämmelse med tillämpliga 
sekretess- och dataskyddsregler, inklusive rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (”GDPR”). I 
syfte att säkerställa att dina personuppgifter får en adekvat skyddsnivå, och där så krävs enligt 
tillämpligt lag, implementerar Wabtec tillämpliga åtgärder för att säkerställa att dina 



personuppgifter behandlas mellan Wabtecs närstående företag och av de ovannämnda tredje 
parterna på ett sätt som är i överensstämmelse med, och som respekterar, de tillämpliga lagarna 
om sekretess och dataskydd. Åtgärder kan i synnerhet omfatta ett dataöverföringsavtal. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att erhålla, begära ut en pappersversion eller en elektronisk kopia av, gå igenom, 
korrigera och uppdatera alla dina personuppgifter som förvaras av oss, i synnerhet för att 
bekräfta dess riktighet. I enlighet med relevanta rättsliga krav och undantag kan du också utställa 
förfrågan om att motsätta dig eller begränsa bearbetningen av dina personuppgifter eller begära 
att vissa av dina personuppgifter raderas från våra arkiv. 

Om du bor inom EU/EES kan du utöva din rätt till portabilitet för dina personuppgifter där den 
rättsliga grunden till bearbetningen är (i) (a) ett avtal eller (b) ditt samtycke och (ii) sådan 
bearbetning implementeras på automatiserat sätt. Observera att en sådan begäran skulle kunna 
vara begränsad till endast de personuppgifter som du försett oss med eller som vi har vid den 
tidpunkten och som faller under eventuella relevanta juridiska krav och undantag, inklusive 
förfaranden för att verifiera identitet. 

Wabtec kommer att göra rimliga ansträngningar att följa ovannämnda förfrågningar, såvida inte 
sådana förfrågningar är förbjudna enligt lag, eller det finns ett legitimt syfte att behålla dina 
personuppgifter och i så fall kommer vi att informera dig utan otillbörlig försening. Vi 
förbehåller oss rätten att verifiera din identitet innan vi bearbetar någon som helst förfrågan som 
gäller dina personuppgifter. Skicka alla frågor om dina personuppgifter till de kontakter som 
finns i slutet av denna policy. 

Så här skyddar vi överföringar av personuppgifter 

Säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter är viktiga för oss. 

Vi upprätthåller administrativa, organisatoriska förfaranden, tekniska och fysiska 
skyddsåtgärder, i överensstämmelse med juridiska krav där personuppgifter erhölls, designade 
för att säkerställa säkerhet och sekretess mot olaglig eller obehörig destruktion, förlust, 
förändring, användning eller avslöjande av, eller åtkomst till, de personuppgifter som ges till oss 
via onlinekanaler. 

Därför sätter Wabtec tillit till rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter i vår ägo, inklusive: 

• Genomdrivande av koncernomfattande policyer och förfaranden om användning av säkerhet och 
sekretess för personuppgifter; 

• Begränsa åtkomst till personuppgifter till endast anställda och tredje parts tjänsteleverantörer 
med behovsenlig behörighet och under stränga sekretesskrav; 

• Användning av teknologier för att skydda uppgifter under överföring, exempelvis SSL-
kryptering för vissa av de uppgifter som du förmedlar via onlinekanalerna och genom att 
använda tillämpliga sekretessåtgärder för att skydda de uppgifter som vi samlar in och har i vår 
ägo; 



• Användning av rimliga åtgärder och processer för att identifiera och reagera på olämpliga försök 
att bryta sig in i våra datorsystem och nätverk. 
Internet och eventuella kommunikationer som förekommer där kan inte alltid garanteras att vara 
säkra, och vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för några som helst personuppgifter 
som du ger till oss via denna teknologi. I detta avseende har vi förfaranden för att ta itu med alla 
misstänkta intrång på datasäkerheten och kommer att informera dig och tillämplig myndighet om 
ett misstänkt intrång, enligt vad som krävs enligt lag. 

Kvarhållande av personuppgifter 

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag behåller vi personuppgifter som vi erhåller om 
dig under förutsättning (1) att de är helt nödvändiga för de syften som vi erhöll dem för, i 
enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy eller (2) att vi har en annan rättslig grund, 
som anges i denna sekretesspolicy eller vid insamlingstillfället, för att behålla den informationen 
utöver den period som den behövs för att serva det ursprungliga syftet vi erhöll 
personuppgifterna för. 

För mer information om kvarhållningsperioder, hänvisa till Wabtecs sekretesspraxis i korthet 
ovan. 

Ytterligare information 

Meddelande till bosatta i Kalifornien 

Med förbehåll för vissa begränsningar enligt lagen i Kalifornien kan bosatta i Kalifornien be oss 
att förse dem med (1) en lista med vissa kategorier av personuppgifter som vi har avslöjat för 
tredje parter för deras direkta marknadsföringssyften under det omedelbart föregående 
kalenderåret och (2) identiteten för de tredje parterna. Du kan erhålla denna information genom 
att skicka ett e-postmeddelande till  med ”California Shine the Light 
Privacy Request” i ämnesraden och i brödtexten i ditt meddelande. 

Barns personuppgifter 

Onlinekanalerna är utformade för en allmän publik och är inte avsedda för barn under 18 år. Vi 
samlar inte in och ber inte veterligen om personuppgifter från barn under 18 år via 
onlinekanalerna. Om vi blir varse om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 
års ålder kommer vi att omedelbart radera den informationen från våra poster. Om du tror att ett 
barn under 18 års ålder kan ha gett oss personuppgifter, kontakta oss enligt uppgifterna i avsnittet 
Så här kontaktar du oss i denna sekretesspolicy. 

Val och avanmälan 

Vi kan skicka kommunikationer om våra tjänster till dig angående de produkter eller tjänster som 
vi erbjuder dig via e-post (t.ex. för att informera dig om förändringar i produkten eller tjänsten 
som du begärt från oss, revisioner av våra bestämmelser och villkor eller av denna policy). 
Eftersom sådana kommunikationer om tjänsterna är nödvändiga för att förse dig med våra 



produkter eller tjänster eller för att följa våra juridiska skyldigheter, kommer du inte att kunna 
avanmäla dig från att få dem. 

I enlighet med dina val kan vi också skicka dig marknadskommunikationer via e-post. I tillägg 
till länken ”Unsubscribe” (Avbryt prenumeration) som förekommer i var och ett av våra e-
postmeddelanden med marknadskommunikationer kan du fritt avanmäla dig om du får Wabtecs 
nyhetsbrev eller andra marknadskommunikationer via e-post genom att skicka e-postmeddelande 
till . 

Ändringar i vår sekretesspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy från tid till annan för att återge eventuella 
ändringar i våra produkter eller tjänster eller för att följa ändringar i våra juridiska och/eller 
regulatoriska skyldigheter. Om vi modifierar vår policy kommer vi att publicera den reviderade 
versionen på de relevanta onlinekanalerna med ett uppdaterat revisionsdatum minst trettio (30) 
dagar innan sådana ändringar träder i kraft. Där sådana förändringar är väsentliga kommer vi 
också att informera dig på annat sätt innan ändringarna träder i kraft, exempelvis genom att 
skicka dig ett e-postmeddelande eller via onlinekanalerna, produkterna eller tjänsterna. Om du 
fortsätter använda våra onlinekanaler under trettio (30) dagar efter sådana revisioner trätt i kraft 
anses det att du har godkänt och samtyckt till revisionerna och att du går med på att följa dem. 

Så här kontaktar du oss 

Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, eller om du vill att vi ska 
uppdatera information som vi har om dig eller om dina önskemål, kontakta oss genom att skicka 
e-post till adressen nedan eller skriva till oss på följande adress: 

Attn: Chief Privacy Officer 
1001 Air Brake Avenue 
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Tel.: +1-412-825-1000 
Fax: +1-412-825-1019 
E-post:  

Om du inte är nöjd med vårt svar, eller med hur vi bearbetar dina personuppgifter i enlighet med 
denna policy, kan du dessutom ha rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet 
eller behörig domstol. Om du är bosatt inom EU finns det en lista med nationella 
dataskyddsmyndigheter 
här: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm. 

	


