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CNH INDUSTRIALS SEKRETESSPOLICY 

 

Allmänna villkor 

CNH Industrial uppskattar ditt intresse för produkterna och ditt besök på denna webbplats. 

Sekretesskyddet vid behandlingen av dina personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi 

ägna särskild uppmärksamhet i våra affärsprocesser. Vi behandlar personuppgifter som 

samlas in vid besök på våra webbplatser i enlighet med de bestämmelser som gäller för de 

länder där webbplatserna finns. 

Denna sekretesspolicy gäller vår användning av de personuppgifter du lämnar till oss. 

Vilken information samlar CNH Industrial in om dig? 

CNH Industrial samlar in personuppgifter om anställda, entreprenörer, leverantörer och 

kunder som är relevanta för affärsändamålen som beskrivs nedan.  Denna information kan 

inkludera ditt namn, kontaktuppgifter samt information om fakturering och hantering samt 

kreditkortsinformation. För att optimera våra ytterligare meddelanden till dig och ständigt 

förbättra våra produkter och tjänster (inklusive registrering), kan vi be dig om information 

om dina personliga eller yrkesmässiga intressen, demografiska bakgrunden, dina 

erfarenheter med våra produkter och tjänster samt mer detaljerad information avseende vår 

kontakt med dig. Vi kan också använda din IP-adress för några av våra webbplatstjänster. 

Information om ”cookies” som vi använder och deras egenskaper kan hittas i vår 

cookiepolicy. 

Personuppgifter inkluderar inte information som inte är identifierad eller inte kan identifiera 

en fysisk person, eller information som har berövats alla identifierare så att en individ inte 

kan identifieras eller kännas igen. 

Hur kommer dina personuppgifter att användas av CNH Industrial? 

CNH Industrial kommer att använda dina personuppgifter endast i den utsträckning det är 

förenligt med följande syften: 

 För legitima affärsändamål och mål (inklusive, men inte begränsat till 

tillhandahållandet av tjänster, finansiering, kundsupport, produktsäkerhet, 

marknadsföring, kampanjer och rekrytering av anställda) i enlighet med principerna 

om relevans, tillämplighet och utnyttjandet av bearbetningsmetoder som lämpar sig 

för sådana ändamål (t ex. att förse dig med lösenordspåminnelser eller meddela dig 

att en viss tjänst har avbrutits för underhåll). 

 För att uppfylla processer och rutiner som föreskrivs i koncernens system för skydd 

av företagsdata, enligt vilket alla uppgifter klassificeras för att bestämma och utföra 

nödvändiga säkerhetsåtgärder. 
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 Du kommer att meddelas om tillämpningen av varje bearbetningsåtgärd för dina 

personuppgifter som krävs för att uppfylla gällande lagar. 

 För tjänstens administrativa syften, vilket innebär att CNH Industrial kan kontakta dig 

av skäl som gäller den tjänst du har registrerat dig för. 

 CNH Industrial erkänner och respekterar den berörda personens juridiska rättigheter, 

såsom bland annat till rätten till tillgång till de egna personuppgifterna, rätten till 

uppdateringar, rättelser eller integration av data, rätten att radera data i de fall som 

föreskrivs i tillämpliga lagar. 

 Där så krävs av gällande lagar får personuppgifter lämnas ut till tredje part, om 

nödvändigt, i förhållande till bearbetningsändamål och under förutsättning att den 

berörda personens samtycke erhålls så som krävs för att uppfylla gällande lag. 

 Att personanpassa eller förbättra det sätt som CNH Industrials innehåll och reklam 

presenteras för dig på nätet: 

o För att hantera våra tävlingar och kontakta vinnarna. 

o Att ge support i användningen av tjänsterna och i allmänhet för förvaltningen 

av webbplatsen. 

o Att möta beställningar eller begäranden om tjänster eller information, att 

behandla betalningar och att hålla våra register uppdaterade. 

o Där du har uttryckligen samtyckt till att bli kontaktad för dessa ändamål, för att 

få direkt marknadsföring via telefon, post eller e-post om specialerbjudanden 

samt nuvarande eller nya produkter som du kan vara intresserad av. 

 Där CNH Industrial föreslår att man använder dina personuppgifter för något annat 

ändamål som är oförenligt med syftet/syftena för vilka dina personuppgifter 

ursprungligen samlades in eller auktoriserades, kommer vi att meddela dig först och 

du kommer också att ha möjlighet att blockera eller dra tillbaka ditt medgivande. 

 

Känsliga uppgifter (inklusive uppgifter som kan innebära avslöjande av politiska åsikter, 

sexuell läggning, ras eller etniskt ursprung, hälsa eller medicinskt tillstånd, religiös eller 

filosofisk övertygelse, sexliv, och medlemskap i fackförening eller ideologiska åsikter och 

aktiviteter eller information om socialförsäkringsåtgärder eller administrativa eller 

straffrättsliga åtgärder och sanktioner som behandlas utanför de överhängande 

förhandlingarna) och förädlingsprocesser av "juridiska uppgifter" får endast ske när det är 

absolut nödvändigt för att fullfölja koncernens affärsmål och alltid i enlighet med tillämpliga 

lagar, inom de gränser som tillåts enligt gällande lagar och, vid behov, efter samtycke av 

den berörda personen.  I händelse av att känsliga data avslöjas för en tredje part som inte 

är agent eller om uppgifterna används för ett annat ändamål än de för vilka de 

ursprungligen samlades in eller senare auktoriserades för, kommer ditt uttryckliga samtycke 

(opt-in) att vara nödvändigt innan något sådant utlämnande eller användning sker.  
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Vem delar CNH Industrial dina personuppgifter med? 

Generellt sett, kommer vi endast att använda din information inom CNH Industrial-

koncernen att tillhandahålla tjänsten/produkten du har begärt. Vi kommer inte att skicka din 

information till andra medlemmar i CNH Industrial Group i marknadsföringssyften, om du 

inte har samtyckt till detta. 

Vi kommer att kräva att alla tredjeparts databehandlare sominformationen lämnas ut till 

strikt följer våra instruktioner och CNH Industrial kommer att kräva att de inte använder dina 

personuppgifter för sina egna affärsändamål. 

Där vi delar din information med tredje part, kommer vi att se till att denne behandlar din 

information med samma skydd som vi gör. Om personuppgifter överförs till en tredje part 

som inte är en agent, kommer du att få möjlighet att välja att inte dela dina personuppgifter 

med den tredje parten.   

När kommer CNH Industrial att använda dina personuppgifter för att kontakta dig? 

CNH Industrial kan kontakta dig: 

 Enligt funktionen hos någon tjänst som du har registrerat dig för. Detta för att se till 

att CNH Industrial kan leverera tjänsterna till dig. 

 i relation till eventuella bidrag som du har gjort för någon av CNH Industrials 

hemsidor, anslagstavla eller andra tjänster 

 där du har valt att ta emot nyhetsbrev eller annan korrespondens 

 att bjuda in dig att delta i undersökningar om CNH Industrials produkter eller tjänster 

(deltagandet är alltid frivilligt) 

 att utföra skyldigheter som följer av eventuella avtal som ingås mellan dig och CNH 

Industrial och 

 i marknadsföringssyfte där du uttryckligen har kommit överens om detta (se 

"Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyften?" nedan). 

Våra webbplatser kommer att ge dig detaljerad information om hur CNH Industrial kommer 

att kontakta dig när det gäller specifika produkter eller tjänster. 

Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyften? 

Ibland kan vi också använda dina uppgifter för att kontakta dig inom ramen för en 

marknadsundersökning eller för att överföra marknadsföringsinformation till dig, som vi tror 

att det kan vara av särskilt intresse för dig. Men vi ger dig alltid möjlighet att välja bort 

marknadsföringsinformation eller förfrågningar om marknadsundersökningar. Du kan också 

förklara i förväg att du inte vill bli kontaktad av oss utan att bli ombedd. Dessutom har du 

möjlighet att återkalla ditt medgivande när som helst. 
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Olämpligt eller stötande innehåll 

Om du postar eller skickar kränkande, olämpligt eller stötande innehåll var som helst på en 

CNH Industrial Group webbplats, eller på annat sätt delta i något störande beteende, kan 

CNH Industrial använda dina personuppgifter för att stoppa sådant beteende. 

Där CNH Industrial skäligen tror att du är eller kan vara i strid med lagen (till exempel på 

grund av innehåll du har skrivit som kan vara ärekränkande), kan CNH Industrial använda 

dina personuppgifter för att informera berörda tredje parter som din arbetsgivare, skola, e-

post-/internetleverantör eller brottsbekämpande myndigheter om innehållet och ditt 

beteende. 

Om du är 18 år eller yngre 

Om du är 18 år eller under, se till att få din förälders eller målsmans tillstånd innan du 

lämnar ut dina personuppgifter till CNH Industrial Group. Minderåriga utan vuxens 

medgivande får inte förse oss med personlig information. 

Vilken datalagringspolicy har vi? 

Vi kommer att hålla dina personuppgifterna i våra system så länge det är nödvändigt för 

den aktuella produkten eller tjänsten, eller så länge som anges i alla relevanta avtal med 

CNH Industrial eller CNH Industrials datalagringsschema. Om du vill avbryta din 

registrering på någon av CNH Industrials webbsidor kan du göra det genom att följa 

instruktionerna för "avregistrering" på den relevanta webbplatsen. Om du ändrar din profil 

för att välja bort att ta emot meddelanden, kan dina uppgifter behållas i systemet så att vi 

kan se till att vi inte kontaktar dig i framtiden. 

Där du bidrar till en CNH Industrials tjänst eller webbplats kommer CNH Industrial 

allmänhet bara hålla ditt innehåll så länge som rimligen krävs för ändamålet(en) för 

vilken/vilka den lämnades in. 

CNH Industrial vidtar rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna eller informationen 

är korrekt, fullständig, aktuell och tillförlitlig för den avsedda användningen.  

Vilken personlig information har CNH Industrial om mig? 

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter som innehas av CNH Industrial och, 

med förbehåll för vissa begränsningar, för att korrigera, ändra eller ta bort denna 

information där den är felaktig eller för att få eventuella felaktigheter korrigerade. Om du har 

några önskemål eller frågor om denna eller någon annan fråga om denna sekretesspolicy 

se "Kontakta CNH Industrial" nedan.  
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Gränsöverskridande överföring personlig information och sekretesskyddet mellan 

EU och USA 

CNH Industrial är en global organisation med huvudkontor i Storbritannien och med 

juridiska personer, affärsfunktioner och system i länder runt om i världen, inklusive USA. 

Vi kan dela din personliga information inom CNH Industrial Group och överföra den till 

länder i världen där vi är verksamma, bland annat länder utanför EU och Schweiz. Andra 

länder har sekretesslagar som skiljer sig från sekretesslagarna i ditt land. Oavsett plats 

hanterar CNH Industrial personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.  

CNH Industrial America LLC, CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America 

LLC, Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc. och New Holland Credit 

Company, ("CNH Industrial Groups amerikanska dotterbolag") uppfyller kraven i EU-US 

sekretesskyddsramverk och schweiziska-U.S. ramverket för säkerhet, avseende 

insamling, användning och lagring av personuppgifter som beskrivs i denna policy, som 

lämnas av anställda, leverantörer och kunder i EUs medlemsländer och i Schweiz till 

USA.  CNH Industrial Groups amerikanska dotterbolag kommer att uppfylla 

sekretesskyddsprinciperna med avseende på alla personuppgifter från EU eller det 

europeiska ekonomiska samarbetsområdet. CNH Industrial Groups filialer i USA har 

certifierat till Handelsdepartementet att de ansluter sig till principerna om integritetsskydd.  

Om du vill veta mer om sekretesskyddsprogrammet och för att visa certifieringen av CNH 

Industrial amerikanska dotterbolag, besök www.privacyshield.gov.  De definitioner, 

riktlinjer och förfaranden som beskrivs i CNH Industrials sekretesspolicy gäller 

personuppgifter som överförs i enlighet med CNH Industrials sekretesskyddscertifiering.  

Dessa skydd kan möta eller överträffa det som krävs enligt principerna om 

sekretesskydd.  Vad som följer i denna del av CNH Industrials sekretesspolicy är en 

beskrivning av hur CNH Industrials amerikanska dotterbolag uppfyller de särskilda 

sekretesskyddsprinciperna som inte täcks i andra delar av denna sekretesspolicy.  Om 

det finns någon konflikt mellan den politik som omfattas i andra delar av denna 

sekretesspolicy och ska sekretesskyddsprinciperna gälla.  

EU-individer har rätt att begränsa användningen och utlämnandet av personuppgifter 

som beskrivs i meddelandena som de får vid den tidpunkt då personuppgifterna samlas 

in.   

CNH Industrials amerikanska dotterbolag överför normalt inte personuppgifter som inte 

gäller HR till tredje part. Om personuppgifter överförs till tredje part, kommer en sådan 

tredje part att vara skyldig att tillhandahålla åtminstone samma nivå av integritetsskydd som 

krävs av sekretesskyddsprinciperna, samt enas om att behandla personuppgifter endast för 

begränsade och specificerade ändamål som är konsekventa med samtycke från 

datasubjektet. I den utsträckning som tillhandahålls av sekretesskyddsprinciperna, förblir 

CNH Industrial koncernens amerikanska dotterbolag ansvarig och enligt 

sekretesskyddsprinciperna för tredjeparts agenter så att den utför processerna för personlig 

http://www.privacyshield.gov/
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information för dess räkning på ett sätt som strider mot sekretesskyddsprinciperna, såvida 

CNH Industrial Groups amerikanska dotterbolag inte har möjlighet att bevisa att de inte är 

ansvariga för den händelse som orsakade skadan.  

CNH Industrials amerikanska dotterbolag kommer att undersöka och, inom fyrtiofem (45) 

dagar, försöka lösa förfrågningar, klagomål och tvister om användning och avslöjandet 

av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och via 

kontaktinformationen nedan.  

För eventuella klagomål som inte kan lösas kommer CNH Industrial amerikanska 

dotterbolag att samarbeta med gällande EU-dataskyddsmyndigheter ("DPA") och följa den 

information och vägledning som tillhandahålls av en panel bestående av 

dataskyddsmyndigheter eller med schweiziska federala byrån för dataskydd och 

information (FDPIC).  Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan för relevant DPA-

kontaktinformation.  Om vi eller dataskyddsmyndigheter inte kan lösa ditt klagomål, har du 

möjlighet till ett bindande skiljedomsförfarande genom sekretsskyddspanelen. 

CNH Industrial amerikanska dotterbolag omfattas av utrednings- och 

tillsynsbefogenheterna hos USAs federala handelskommission (Federal Trade 

Commission).  

CNH Industrials amerikanska dotterbolag kan vara skyldigt att lämna ut personlig 

information som svar på lagliga förfrågningar som tas emot från myndigheter, bland annat 

för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller brottsbekämpningskrav. 

Ändringar i sekretesspolicyn  

Från tid till annan kan vi uppdatera denna sekretesspolicy för att ange nya eller annorlunda 

sekretessrutiner. Om vi gör några väsentliga förändringar i denna policy kommer vi att 

skriva ett meddelande på vår hemsida. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka denna 

sida för den senaste informationen om våra sekretessmetoder.  

Länkar till andra webbplatser 

Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. 

Dessa tredje parts webbplatser har egna sekretesspolicyer, inklusive cookies och vi 

uppmanar dig att granska dem. De kommer att reglera användningen av personuppgifter 

som du lämnar in eller som samlas in av cookies medan du besöker dessa webbplatser. Vi 

accepterar inte något ansvar för sekretesskyddet på sådana tredje parts webbplatser och 

din användning av sådana webbplatser sker således på egen risk. 

Kontakta CNH Industrial 

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy, vänligen 

kontakta: 
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CNH Industrial N.V. 
Företagskontor: 25 St. James's Street 
Att: Efterlevnad av sekretessreglerna 
London, SW1A 1HA 
Storbritannien 
privacy-compliance@cnhind.com 
 


