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Meddelande om dataskydd Hoffmann Group Service Platform 

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Hoffmann Group anser att det 
är en del av företagets ansvar att skydda information och data som anförtrotts företaget. För att du ska känna dig trygg 
när du besöker vår webbplats följer vi strikt de lagstadgade bestämmelserna när vi behandlar dina personuppgifter och 
vill här informera dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter. 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av mina uppgifter? 

1.1. När du besöker denna webbplats 
Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 München, Tyskland, ansvarar för behandlingen av dina uppgifter när du besöker 
denna webbplats. 
Du kan kontakta Hoffmann SE:s dataskyddsombud per post på ovanstående adress, till dataskyddsombudet, och per 
e-post på dataprotection@hoffmann-group.com. 

Om ett annat företag inom Hoffmann Group, ett partnerföretag eller en tredjepartsleverantör ansvarar för 
databehandlingen, kommer vi att ange detta separat.  

1.2. För kontraktsprestationer, tjänsteprestationer 
Enskilda tjänster och erbjudanden som presenteras för dig på webbplatsen erbjuds inte av Hoffmann SE självt, utan av 
Hoffmann-koncernens företag eller partnerföretag som ansvarar för respektive tjänster och erbjudanden (gemensamt 
kallade Hoffmann-koncernen) eller av tredjepartsleverantörer av appar (nedan kallade tredjepartsleverantörer). Om du 
använder dig av tjänster och erbjudanden från ett lokalt Hoffmann Group-företag, partnerföretag eller 
tredjepartsleverantör via denna webbplats (t.ex. beställning, tjänster, kundsupport), är det Hoffmann Group-företag, 
partnerföretag eller tredjepartsleverantör som ansvarar för dig i varje enskilt fall också ansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter. 

I regel är det Hoffmann Group-företaget eller partnerföretaget på kundens respektive verksamhetsställe eller respektive 
tredjepartsleverantör som ansvarar för beställningar och serviceförfrågningar från företagskunder. När det gäller 
beställningar ska informationen i respektive beställnings- och kontraktshandlingar vara avgörande.  

En översikt över alla Hoffmann-koncernens företag och partnerföretag, deras respektive lokala ansvarsområden och 
kontaktuppgifter till respektive dataskyddsombud finns här. Respektive tredjepartsleverantör finns i erbjudandet på 
tjänsteplattformen. 
 
För att du ska kunna använda de tjänster som Hoffmann-koncernens företag tillhandahåller via denna webbplats 
kommer Hoffmann SE vid behov att vidarebefordra de uppgifter som samlats in från dig till det Hoffmann-
koncernföretag, partnerföretag eller tredjepartsleverantör som ansvarar för dig. 

2. När samlar Hoffmann in uppgifter om dig? 

2.1. När du går in på vår webbplats 
Vi samlar in uppgifter i begränsad omfattning för att kunna ta emot och behandla dina förfrågningar och beställningar 
eller för att kunna ge dig erbjudanden som är skräddarsydda för dina behov. Du kan besöka våra webbplatser utan att 
lämna några personuppgifter. Vi lagrar tekniska åtkomstuppgifter i så kallade serverloggfiler, till exempel namnet på 
den begärda filen, datum och tid för begäran, mängden överförd data och den begärande leverantören. Dessa uppgifter 
utvärderas uteslutande för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. 

På den här webbplatsen samlar vi in personuppgifter 

• som en del av din beställning på tjänsteplattformen 

• vid registrering och inloggning för individuell kundåtkomst 

• i skapandet och förvaltningen av kundanställda 

• när du prenumererar på vårt nyhetsbrev 

• i formuläret för kontakt och begäran om tjänster 

• när du kontaktar oss via e-post. 
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Vilka uppgifter som samlas in i varje enskilt fall framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du 
lämnar för att hantera avtalet, tillhandahålla tjänster och behandla dina förfrågningar. 

2.2. Prenumeration på nyhetsbrev 
Du har möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi regelbundet informerar dig om kampanjer. För att beställa 
vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet, dvs. vi skickar nyhetsbrevet till dig via e-post 
endast om du i vårt e-postmeddelande genom att klicka på en länk bekräftar att du är ägare till den angivna e-
postadressen. Om du bekräftar din e-postadress kommer vi att lagra din e-postadress, tidpunkten för registreringen och 
den IP-adress som användes vid registreringen tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Lagringen sker endast för 
att kunna skicka nyhetsbrevet till dig och för att kunna bevisa din registrering.  

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. I varje nyhetsbrev finns en motsvarande länk för 
avregistrering. Det räcker med ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges ovan eller i nyhetsbrevet 
(t.ex. via e-post) för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i 
DSGVO. 

2.3. Kontakta 
Du har olika möjligheter att kontakta oss. Dessa inkluderar kontaktformuläret och att kontakta oss via e-post. I detta 
sammanhang behandlar vi uppgifter uteslutande i syfte att kommunicera med dig. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b 
i DSGVO. De uppgifter som samlas in av oss när du använder kontaktformuläret raderas automatiskt när din begäran 
har behandlats fullständigt, såvida vi inte fortfarande behöver din begäran för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga 
skyldigheter. 
 

2.4. Konfigurator för arbetsstationer 
Vi behandlar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret för att utarbeta en offert inom ramen för din 
arbetsplatskonfiguration.  
 
I detalj påverkas följande processer:  

• när du skickar in kontaktformuläret 
• När du kontaktar dig via telefon eller e-post för att lämna en offert baserad på din arbetsplatskonfiguration. 
• För registrerade kunder: när du sparar din begäran i din användarprofil i området "Projekt" och när du 

uppdaterar statusen för din begäran.  
 
Särskilt värda att nämna här är:  

- Efternamn 
- Förnamn 
- E-postadress 
- Telefonnummer 

 
Övriga frivilliga uppgifter som samlas in kan du se i kontaktformuläret. 
 
Spara projektet i användarprofilen på DSP:n 
För användare som är registrerade på den digitala tjänsteplattformen (DSP) sparar vi konfigurationen som ett projekt i 
området "Projekt" i användarprofilen och uppdaterar statusen för din förfrågan i syfte att hantera projektet.  
För att kunna erbjuda dig olika tjänster i samband med din användarprofil, i synnerhet hantering av dina projekt, 
behandlar vi dina uppgifter på grundval av ett avtal. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 li.t. b i 
DSGVO. 
 

3. Vad används uppgifterna för hos Hoffmann? 

3.1. För att uppfylla avtalsförpliktelser (artikel 6.1 b i DSGVO). 
Hoffmann använder dina uppgifter i syfte att erbjuda dig bästa möjliga shoppingupplevelse och service. Vi hanterar dina 
uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Hoffmann Group och enskilda tredjepartsleverantörer använder dina uppgifter i detalj 
för följande ändamål 

• Behandlingen av din beställning. 

• Behandling av dina serviceförfrågningar. 

• Utspel av efterfrågeorienterade erbjudanden 

Om ett företag inom Hoffmann Group, ett partnerföretag eller en tredjepartsleverantör ansvarar för din beställning eller 
begäran om tjänst, vidarebefordrar vi din information till respektive företag. 
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Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen för Hoffmanns programvaruprodukter 
kommer vi eller det ansvariga Hoffmann-koncernbolaget eller partnerföretaget att vidarebefordra de betalningsuppgifter 
som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att sköta betalningen och, i förekommande 
fall, till betaltjänstleverantörer som vi har uppdragit åt oss eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de utvalda 
betaltjänstleverantörerna också själva in dessa uppgifter om du skapar ett konto där (t.ex. när du betalar med PayPal). 
I detta fall måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. 
I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör. 

3.2. Inom ramen för intresseavvägningen (artikel 6.1 f i DSGVO). 
Vi kan också använda dina uppgifter på grundval av en intresseavvägning för att skydda våra eller tredje parters 
legitima, vanligtvis kommersiella, intressen, och behandla pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter där det är 
möjligt. Detta görs av följande skäl: 

• Kontrollera och förbättra effektiviteten och rättssäkerheten i affärsprocesserna. 

• Kreditkontroller 

• Kontroll, optimering och vidareutveckling av tjänster och produkter. 

• Genomförande av reklam (t.ex. postreklam, re-targeting), marknads- och opinionsundersökningar. 

• Framställning av rättsliga anspråk och försvar i rättsliga tvister. 

• Upptäckt, förebyggande och utredning av brott. 

• Säkerställa säkerheten och funktionsdugligheten hos våra IT-system. 

 

3.3. Baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). 
Om du har gett oss samtycke till att behandla dina uppgifter är samtycket den rättsliga grunden för den behandling som 
omfattas av samtycket. Detta gäller i synnerhet om du har gett oss ditt samtycke till att kontakta dig via telefon eller e-
post i reklamsyfte. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Du kan när som helst avregistrera dig 
från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna ovan eller via en länk i nyhetsbrevet 
som är avsedd för detta ändamål. 

3.4. För att uppfylla rättsliga skyldigheter (artikel 6.1 c i DSGVO). 
Vi omfattas av olika rättsliga skyldigheter, t.ex. lagstadgade skyldigheter att bevara affärshandlingar och bestämmelser 
om exportlagstiftning. 

4. Överföring av dina uppgifter 
Om externa tjänsteleverantörer används för att driva denna webbplats eller för att tillhandahålla tjänster av ett Hoffmann 
Group-företag (webbhotell etc.) eller om ett annat Hoffmann Group-företag, ett partnerföretag eller en 
tredjepartsleverantör ansvarar för behandlingen, kommer de berörda företagen endast att få tillgång till dina uppgifter i 
den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina respektive uppgifter och funktioner.  

I den mån dessa tjänsteleverantörer och Hoffmann Groups företag behandlar dina uppgifter utanför Europeiska unionen 
kan detta leda till att dina uppgifter överförs till ett land som inte har samma standarder för dataskydd som Europeiska 
unionen. I detta fall ser vi till att respektive mottagare av dina uppgifter garanterar, genom avtal eller på annat sätt, en 
dataskyddsnivå som är likvärdig med Europeiska unionens. 

5. Hur använder Hoffmann dina uppgifter för postreklam? 
Hoffmann SE eller de företag inom Hoffmann-koncernen som ansvarar för dig förbehåller sig rätten att behandla dina 
uppgifter för direkt postreklam inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna, även utan ditt samtycke. Detta omfattar 
även utvärdering av dina uppgifter (t.ex. stamdata, beställningsdata, åtkomstdata) för att fastställa ditt potentiella 
intresse för våra produkter och tjänster. Denna utvärdering utförs med hjälp av statistiska metoder som bygger på 
aktuella kunddata och allmänt tillgänglig information om våra kunder. Resultaten används för att rikta sig till dig på ett 
mer behovsbaserat och målinriktat sätt och för att ge dig mer relevanta erbjudanden. 

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt i enlighet med 
artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO. 
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Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter för sådan reklam. Detta gäller 
även profilering i den mån den är kopplad till sådan direktreklam. Du kan rikta din invändning till ovanstående 
kontaktuppgifter eller direkt till respektive Hoffmann Group-företag. 

6. Vad använder den här webbplatsen cookies för? 
För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder 
vi så kallade cookies på olika sidor. Det är små textfiler som lagras på din terminal. Vissa av de cookies vi använder 
raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies 
finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta 
cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om att cookies sätts och själv bestämma om du vill 
acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan 
funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad. 

De flesta webbläsare (se hjälpfunktionen i webbläsarens menyrad) kan ställas in så att du inte accepterar nya cookies, 
skickar ett meddelande om att en ny cookie har placerats eller stänger av alla cookies som tas emot. För smartphones, 
surfplattor och andra mobila och stationära slutenheter kan du läsa de nödvändiga inställningarna i respektive 
bruksanvisning. Vi rekommenderar dock att du låter cookie-funktionerna vara helt aktiverade, eftersom det bara är 
möjligt att ytterligare förbättra våra webbplatser för dina behov med hjälp av cookies. Våra cookies lagrar inga känsliga 
uppgifter som lösenord, kreditkortsuppgifter eller liknande. De orsakar inga skador på din slutenhet och innehåller inga 
virus. 

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa 
funktioner som du har begärt lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse 
av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om andra cookies 
(t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration. 

7. Vilka statistik- och marknadsföringstjänster använder Hoffmann? 

7.1. Rättslig grund 
Om du har gett ditt samtycke till att ställa in statistik- och personaliseringscookies baseras insamling, lagring och 
utvärdering av följande cookies/pixlar på artikel 6.1 a i DSGVO.  Du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke när som 
helst under "Cookies". 
 

7.2. Google (Universal) Analytics 
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland 
Limited (www.google.de). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera din 
användning av webbplatsen, t.ex. så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator. Den information som genereras 
om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att 
aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom EU:s medlemsstater 
eller till andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall 
överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som 
överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från 
Google. 

Du kan förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen 
(inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet 
som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Som ett alternativ till webbläsarplugin kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in 
data på den här webbplatsen i framtiden. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din terminal. Om du raderar 
dina cookies måste du klicka på länken igen. 

7.3. Google Tag Manager 
På vår webbplats använder vi Google Tag Manager (nedan kallad "GTM"), en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Tag Manager är ett tagghanteringssystem som gör det möjligt och förenklar administrationen och kontrollen av 
webbtaggar via ett gränssnitt. Detta innebär att GTM endast använder taggar. Taggar är små kodelement som 
spårningskoder eller konverteringspixlar från analysverktyg, t.ex. Google Analytics, som integreras på vår webbplats.  
Inga ytterligare cookies används via GTM och inga användarprofiler skapas, utan endast laddningen av andra 
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analysverktyg styrs, som i sin tur samlar in data för att mäta användarnas beteende på vår webbplats, spela ut 
intressebaserad reklam och registrera effekten av annonser. GTM har inte tillgång till dessa uppgifter.  

Om en avaktivering görs i webbläsaren eller i cookieinställningarna påverkar detta också direkt de spårningstaggar som 
implementeras med GTM.  

Mer information om dataskydd hos Google finns här: https://policies.google.com/privacy och dataskyddsvillkoren för 
annonsering här: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. 

7.4. Google-annonser 
Vår webbplats använder tjänsterna "Google Ads Conversion Tracking" och "Google Ads Remarketing" från Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Ads Conversion Tracking" används 
för att registrera och analysera kundåtgärder som definierats av oss (t.ex. klick på en annons, sidvisningar, 
nedladdningar). Vi använder "Google Ads Remarketing" för att visa dig individualiserade reklambudskap för våra 
produkter på Googles partnerwebbplatser. Båda tjänsterna använder cookies och liknande teknik för detta ändamål. 
De uppgifter som genereras i detta sammanhang kan överföras av Google till en server i USA för utvärdering och lagras 
där.  Om en överföring till ett osäkert tredjeland sker, sker detta på grundval av artikel 49.1 a i DSGVO. 

Om du använder ett Google-konto kan Google, beroende på inställningar som finns lagrade på Google-kontot, koppla 
din webbhistorik och din webbläsarhistorik till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att 
anpassa annonser. Om du inte vill att detta ska kopplas till ditt Google-konto måste du logga ut från Google innan du 
går in på vår kontaktsida.  

Som framgår ovan kan du konfigurera din webbläsare så att den inte tar emot cookies. Dessutom kan du hindra Google 
från att använda cookies i reklamsyfte i cookieinställningarna i Googles sekretesspolicy. 

Du hittar mer information om detta i Googles sekretesspolicy. 

8. Använder sig Hoffmann av re-targeting? 

8.1. Rättslig grund  
Om du har gett ditt samtycke till att ställa in statistik- och personaliseringscookies baseras insamling, lagring och 
utvärdering av följande cookies/pixlar på artikel 6.1 a i DSGVO. Du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke när som helst 
under "Cookies" i sidfoten längst ner till höger på denna webbplats.  
 

8.2. Facebook Pixel 
I vårt online-erbjudande används den så kallade Facebook-pixeln från det sociala nätverket Facebook, som drivs av 
Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, eller om du är bosatt i EU, Facebook Ireland 
Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). 
  
Med hjälp av Facebook-pixeln är det möjligt för Facebook att fastställa att du som besökare på vårt online-erbjudande 
är en målgrupp för visning av annonser (s.k. Facebook-annonser). Därför använder vi Facebook-pixeln för att visa 
Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-
erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av 
de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (s.k. "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln 
vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande 
effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och 
marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på 
en Facebook-annons (så kallad konvertering). Vi får endast statistiska uppgifter från Facebook för detta ändamål utan 
någon hänvisning till en specifik person. 
  
Om du inte vill att Facebook ska tilldela den insamlade informationen direkt till ditt Facebook-användarkonto kan du 
inaktivera funktionen Custom Audiences remarketing här: www.facebook.com/settings?tab=ads]. För att göra detta 
måste du vara inloggad på Facebook. 
  
Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy.php 
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8.3. LinkedIn Insight Tag 
På denna webbplats används "LinkedIn Insight Tag", ett konverteringsverktyg från LinkedIn Ireland Unlimited Company, 
Wilton Place, Dublin 2, Irland. 
LinkedIn Insight-taggen gör det möjligt att samla in data om besök på vår webbplats, inklusive webbadress, 
hänvisningswebbplats, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, tidsstämplar och sidvisningar. Uppgifterna 
krypteras, anonymiseras inom sju dagar och de anonymiserade uppgifterna raderas inom 90 dagar. LinkedIn delar inga 
personuppgifter med oss, utan tillhandahåller endast aggregerade rapporter om webbplatsens publik och annonsernas 
prestanda. LinkedIn tillhandahåller också retargeting för webbplatsbesökare, så vi kan använda dessa uppgifter för att 
visa riktade annonser utanför vår webbplats utan att identifiera medlemmen. Mer information om sekretess på LinkedIn 
finns i LinkedIns sekretesspolicy. 
LinkedIn Insight-taggen används för att tillhandahålla detaljerad kampanjrapportering och information om våra 
webbplatsbesökare för att tillgodose våra annonserings- och marknadsföringsintressen. Som kund till LinkedIn 
Marketing Solutions använder vi LinkedIn Insight-tagget för att spåra konverteringar, rikta våra webbplatsbesökare och 
få ytterligare information om de LinkedIn-medlemmar som tittar på våra annonser. 
 
Om du är medlem i LinkedIn och inte vill att LinkedIn ska samla in uppgifter om dig via vår webbplats och koppla dem 
till dina medlemsuppgifter som lagras på LinkedIn måste du logga ut från LinkedIn innan du besöker vår webbplats. Du 
kan förhindra att den JavaScript-kod som krävs för verktyget utförs genom att justera din webbläsarprogramvara i 
enlighet med detta. 

Opt-out-cookien är endast giltig i denna webbläsare och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du 
raderar cookies i webbläsaren måste du ställa in opt-out-cookien igen. 

8.4. Outbrain 
I vissa delar av vår webbplats använder vi teknik från leverantören Outbrain UK Ltd, 5th Floor, The Place, 175 High 
Holborn, London, WC1V7AA UK. Med hjälp av en så kallad widget hänvisas användarna till ytterligare innehåll på vår 
webbplats och på webbplatser från tredje part som också kan vara av intresse för dig. Det innehåll som visas i Outbrain-
widgeten kontrolleras och levereras automatiskt av Outbrain när det gäller innehåll och teknik.  

Läsrekommendationerna som vanligtvis finns under en artikel bestäms på grundval av det innehåll som användaren 
tidigare har läst. För att visa detta intresse-relaterade ytterligare innehåll använder Outbrain cookies som lagras på 
slutenheten eller i användarens webbläsare. Outbrain samlar in enhetens källa, webbläsartyp och användarens IP-
adress, där den sista oktetten raderas för att göra den anonym. Outbrain tilldelar en så kallad Universally Unique 
Identifier (UUID), som kan identifiera användaren på en enhetsrelaterad basis när han eller hon besöker en webbplats 
där Outbrain-widgeten är implementerad. Outbrain skapar användarprofiler där användarinteraktioner (t.ex. sidvisningar 
och klick) i en webbläsare eller terminal aggregeras för att få fram UUID:s preferenser. 

Du kan när som helst välja bort Outbrains intressebaserade rekommendationsspårning genom att klicka på opt-out-
rutan i Outbrains integritetspolicy, som finns på http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Opt-out-rutan gäller endast 
för den enhet du använder och upphör att gälla när du raderar dina cookies. Här kan du också få mer information om 
Outbrain UK Ltd:s dataskydd. Avståendet gäller endast för den enhet som du använder och förlorar sin giltighet om du 
raderar dina cookies. 

9. Vad använder Hoffmann plug-ins för sociala medier? 
Vi erbjuder dig möjligheten att använda så kallade "knappar för sociala medier" på vår webbplats. Dessa knappar 
integreras endast på webbplatsen som en grafik som innehåller en länk till knappleverantörens motsvarande webbplats. 
Genom att klicka på bilden kommer du till respektive leverantörs tjänster. Först därefter skickas dina uppgifter till 
respektive leverantör. Om du inte klickar på bilden sker inget utbyte mellan dig och leverantörerna av knapparna för 
sociala medier. Information om insamling och användning av dina uppgifter i de sociala nätverken finns i motsvarande 
leverantörers användarvillkor.  
  
Vi har integrerat följande företags knappar för sociala medier på vår webbplats: 
  
YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA 
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) 
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA) 
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) 
Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland) 
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9.1. YouTube 
Vi har inbäddade videor på vår webbplats som lagras på YouTube och kan spelas upp direkt från våra webbplatser. 
YouTube är en multimediatjänst från YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"), ett 
koncernbolag inom Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den rättsliga 
grunden är artikel 6 (1) mening 1 lit. f DSGVO, baserad på vårt legitima intresse av att integrera video- och bildinnehåll. 
När du besöker vår webbplats får YouTube och Google information om att du har besökt motsvarande undersida på 
vår webbplats. Detta sker oavsett om du är inloggad på YouTube eller Google eller inte. YouTube och Google använder 
dessa uppgifter för reklam, marknadsundersökningar och behovsbaserad utformning av sina webbplatser. Om du ringer 
upp YouTube på vår webbplats medan du är inloggad på din YouTube- eller Google-profil kan YouTube och Google 
också koppla denna händelse till respektive profil. Om du inte vill ha denna koppling måste du logga ut från Google 
innan du går in på vår webbplats.  
Som framgår ovan kan du konfigurera din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller förhindra insamling av 
data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av denna webbplats samt behandling av dessa 
data av Google genom att avaktivera knappen "Personlig annonsering på webben" i Googles annonseringsinställningar. 
I det här fallet visar Google endast icke-individualiserad reklam. 
Du hittar mer information i Googles sekretesspolicy, som även gäller för YouTube. 
  

9.2. Profiler i sociala medier 

Innehåll och erbjudanden publiceras och delas regelbundet på Hoffmann SE:s (nedan kallad Hoffmann) profiler i sociala 
medier. Nedan förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter på våra sidor i sociala medier. 
 

9.2.1. Person som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter 
Hoffmann har sidor i sociala medier på följande sociala nätverk: 

• Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) för Facebook-sidan. 

• New Work SE (Am Strandkai 1 - 20457 Hamburg - Tyskland) för Xing-sidan 

• Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) för Instagram-sidan. 

• LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland) för LinkedIn-sidan. 

• Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) för YouTube-sidan. 

• Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland) för Twitter-
sidan. 

På grund av rättsliga bestämmelser finns det ett gemensamt ansvar mellan oss, Hoffmann SE, och operatören av 
respektive socialt nätverk enligt artikel 26 i DSGVO.  
 
Om du kommunicerar direkt med oss via våra profiler i sociala medier eller delar personligt innehåll med oss är 
Hoffmann ansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Undantag gäller för den databehandling som beskrivs nedan, 
t.ex.  

• för analys av användningen (så kallade analystjänster eller page insights); vi ansvarar för detta tillsammans 
med operatören av respektive sociala medieplattform eller  

• i den mån operatören av respektive plattform för sociala medier på eget ansvar fastställer typen, omfattningen 
och syftet med databehandlingen. 
 

9.2.2. Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte? 
Vi upprätthåller profiler i sociala medier i syfte att tillhandahålla information om tjänster, produkter, kampanjer och 
evenemang och för att kommunicera med dig som besökare och användare av den relevanta sidan. När du besöker 
våra sidor på sociala medier samlar Hoffmann i allmänhet in all kommunikation, innehåll och annan information som du 
direkt delar med oss där, t.ex. när du skriver, gillar, delar eller skickar ett privat meddelande till oss på en sida på sociala 
medier.  

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är våra ovan nämnda legitima intressen i enlighet med artikel 
6.1 f) i DSGVO samt artikel 6.1 b) i DSGVO om du skickar en förfrågan om vårt företag, våra produkter eller tjänster i 
syfte att inleda eller fullfölja ett avtal.  

Om du har ett konto i respektive socialt nätverk kan vi naturligtvis också se din offentliga information, till exempel ditt 
användarnamn, din profilbild, annan information i din offentliga profil och innehåll som du delar med en offentlig 
målgrupp. Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO. 

 

9.2.3. Behandling av dina uppgifter av operatören av respektive plattform för sociala medier. 
Observera att operatören av respektive plattform för sociala medier är ensam ansvarig för behandlingen av dina 
uppgifter på plattformen för sociala medier och bestämmer själv typen, omfattningen och syftet med behandlingen av 
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dina uppgifter när du använder den. Vid varje interaktion på våra sidor i sociala medier registrerar operatören av 
respektive plattform för sociala medier ditt användningsbeteende med hjälp av cookies och liknande tekniker. 
Operatörer av sociala nätverk kan visa allmän statistik om intressen och demografiska egenskaper (t.ex. ålder, kön, 
region) hos användare av sociala medieplattformar. Vi vill påpeka att när du besöker våra sociala medier kan uppgifter 
om dig som användare också behandlas utanför EU.   
 

Vi har inget inflytande över databehandlingsförfarandena på plattformarna för sociala medier eller över den eventuella 
överföringen av dina uppgifter till länder utanför EU och dessa beskrivs inte i denna dataskyddsdeklaration. I detta 
avseende hänvisar vi till dataskyddsinformationen från operatören av respektive sociala medieplattform: 

• Facebooks datapolicy på https://www.facebook.com/policy , 

• Integritetspolicy för Instagram på https://help.instagram.com/519522125107875 , 

• Sekretesspolicy för Xing på https://privacy.xing.com/de 

• LinkedIns sekretesspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-
privacy-policy 

• YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  

• Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/de/privacy  

9.2.4. Användningsanalys (analystjänster eller sidinsikt) 
Vid varje interaktion med våra sidor i sociala medier registrerar operatören av respektive plattform för sociala medier 
användningsbeteendet hos besökare och följare av respektive sida i sociala medier med hjälp av cookies och liknande 
teknik. På grundval av detta får operatörerna av de sociala medieplattformarna så kallade "Page Insights Data". Page 
Insights innehåller endast statistisk, anonymiserad information om besökare, som därför inte kan hänföras till någon 
specifik person. Den anonyma användningsstatistiken baseras på kommentarer, gillar, delar, antal besökare, räckvidd 
för ett inlägg, anrop till enskilda sidområden samt statistik om följare enligt ålder, språk, ursprung eller intressen. Vi har 
ingen tillgång till de personuppgifter som används av operatörerna av de sociala medieplattformarna för att skapa 
sidinsikter ("sidinsiktsdata"). Urvalet och behandlingen av uppgifter om sidinsikter utförs uteslutande av operatören av 
respektive plattform för sociala medier. 

Sidinsikter ger oss insikter om hur våra profiler i sociala medier används, vilka intressen besökarna på våra profiler i 
sociala medier har och vilka ämnen och vilket innehåll som är särskilt populärt. Detta gör det möjligt för oss att optimera 
vår profilverksamhet i sociala medier, till exempel genom att bättre svara på vår målgrupps intressen och 
användningsvanor när vi planerar och väljer vårt innehåll.  

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse (artikel 6.1 f i DSGVO) att analysera de uppgifter som 
operatören av respektive sociala medieplattform tillhandahåller oss för att optimera vårt webbutbud och våra 
marknadsföringsåtgärder. 

Hoffmann och operatören av respektive plattform för sociala medier är gemensamt ansvariga för den databehandling 
som tjänar till att tillhandahålla sidinsikter. För ytterligare information om hur operatören av respektive sociala 
medieplattform behandlar dina personuppgifter i samband med skapandet och behandlingen av användningsstatistik 
hänvisar vi till informationen om användningsstatistik på följande webbsidor för respektive sociala medieplattform: 

• Facebooks information om Page Insights-data på https://de-
de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , 

• Instagram Insights på https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=faq_content , 

• Xing på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/informationen-die-wir-auf-grund-ihrer-nutzung-
von-xing-automatisch-erhalten 

• LinkedIns sekretesspolicy (Aggregated Insights) på https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy  

• YouTube Insights på https://youtubeinsights.withgoogle.com/ 

• Twitter Audience Insights på https://business.twitter.com/de/analytics/audience-insights.html  

Ytterligare information om databehandling som utförs av operatören av respektive social medieplattform i samband med 
intressebaserad reklam samt om inställningsmöjligheterna för din profil och dina reklampreferenser finns på följande 
webbplatser för respektive social medieplattform 

• Facebook på https://de-de.facebook.com/ads/preferences  

• Twitter på https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads ,  
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• Instagram på https://help.instagram.com/410983803065364?helpref=search&sr=6&query=werbung , 

• Xing på https://privacy.xing.com/de 

• LinkedIn på https://www.linkedin.com/psettings/  

• YouTube på https://adssettings.google.com/anonymous 

9.2.5. Vilka rättigheter har du och mot vem kan du utöva dem? 
Om du inte längre vill att Hoffmann ska behandla de uppgifter som beskrivs här i framtiden, kan du avbryta anslutningen 
av din användarprofil till Hoffmanns sociala medier genom att använda funktionerna "Jag gillar inte längre den här sidan" 
och/eller "Prenumerera inte på den här sidan". 
 
När det gäller Hoffmanns databehandling kan du när som helst hävda de rättigheter som nämns nedan mot Hoffmann 
och när det gäller databehandling av operatören av respektive social medieplattform mot respektive operatör. Ytterligare 
information om detta finns i dataskyddsdeklarationerna från operatören av respektive socialt nätverk.  
Om du har gett Hoffmann SE ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta med verkan för framtiden via 
e-post eller post med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter. Om Hoffmann SE behandlar dina uppgifter på 
grundval av en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen.  
 

10. När raderas dina uppgifter? 
Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras för vidare 
användning av respektive ansvarig part och raderas efter utgången av de lagringstider som gäller enligt skatte- och 
handelslagstiftningen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi 
förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket information ges i denna 
dataskyddsförklaring. Du kan när som helst radera ditt kundkonto och kan göra det antingen genom att skicka ett 
informellt meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs ovan eller via en funktion som tillhandahålls för detta 
ändamål i kundkontot. 

11. Vilka dataskyddsrättigheter har du? 
Du har rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR), rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR), rätt till radering (artikel 17 i GDPR), rätt till 
begränsning av behandlingen (artikel 18 i GDPR) och rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR) gentemot respektive 
personuppgiftsansvarig i enlighet med respektive rättsliga villkor. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en 
tillsynsmyndighet för dataskydd (artikel 77 i DSGVO). 

Om du har gett Hoffmann SE eller ett företag inom Hoffmann-koncernen ditt samtycke kan du när som helst 
återkalla detta med verkan för framtiden via e-post, fax eller brev. Här hittar du kontaktpersonen för det 
Hoffmann Group-företag som ansvarar för dig. 

Om Hoffmann SE och Hoffmann-koncernens företag behandlar dina uppgifter på grundval av en 
intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. Om du gör invändningar kommer dina uppgifter inte 
längre att behandlas om inte det ansvariga företaget kan visa att det finns tvingande legitima skäl för 
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att 
hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Om du vill återkalla ditt samtycke från ett partnerföretag eller en tredjepartsleverantör, invända mot 
databehandling eller utöva någon annan av de ovan nämnda rättigheterna, kan du hitta kontaktuppgifterna för 
respektive partnerföretag eller tredjepartsleverantör här. 
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