
Global policy för skydd av 

personuppgifter 
 

Pirelli är medvetna om vikten av att säkerställa tillräckliga skyddsåtgärder för intressenter vid behandlingen 

av personuppgifter som vart och ett av de företag som tillhör koncernen utför som en del av sin 

affärsverksamhet. 

 

Med denna policy avser Pirelli att till chefer, anställda och alla som representerar företaget för tredje part 

tillhandahålla information om de grundläggande principerna för uppförande som ska följas som en del av den 

behandling som utförs. 

 
Behandlingen av personuppgifter ska särskilt följa följande principer och allmänna regler: 

 

 lagenlighet: behandlingen ska baseras på en giltig grund av legitimitet, utföras för lagliga ändamål och 

följa tillämpliga lagar och principer om rättvisa; 

 

 syftets exakthet: personuppgifter ska samlas in och registreras för att uppnå legitima behandlingssyften 

som har identifierats i förväg och kommunicerats till berörda parter; 

 

 nödvändighet och proportionalitet: behandlingen ska endast utföras när det är nödvändigt för att 

uppnå syftena och ska endast avse personuppgifter som är relevanta, fullständiga, snabbt uppdaterade 

och inte alltför omfattande i förhållande till vad som är nödvändigt för att uppnå legitima 

behandlingssyften. Om behandlingen av personuppgifter inte är nödvändig för att uppfylla syftena, ska 

uppgifterna anonymiseras. 

 

 rimlig varaktighet: personuppgifter ska behandlas under en tid som inte överstiger den som krävs för 

att uppnå syftena, varefter de ska destrueras eller göras anonyma, utom när det är nödvändigt för 

lagring, om det krävs enligt tillämplig lag; 

 

 utlämnande och samtycke: datainsamlingen ska föregås av ett lämpligt skriftligt tillkännagivande, om 

det krävs enligt tillämplig lag. För behandling av vissa typer av uppgifter eller för vissa ändamål krävs 

ett skriftligt förhandssamtycke från de berörda parterna, med förbehåll för vissa undantag som 

föreskrivs i lokala bestämmelser; 

 

 de berörda parternas åtkomsträttigheter: berörda parter ska alltid ha rätt att, i den utsträckning som 

krävs enligt tillämplig lag, få bekräftat förekomsten av personuppgifter om dem, att känna till alla 

personuppgifter som berör dem som behandlas av Pirelli och ursprunget till dessa, att informeras om 

parter eller kategorier av parter till vilka uppgifterna kan kommuniceras, att begära uppdatering, 

korrigering eller integration, och om villkoren gäller, annullering av uppgifterna, och av legitima skäl 

motsätta sig utförandet av vissa behandlingar och, i vilket fall som helst, till dem som utförs i 

marknadsföringssyfte. 

 

 säkerhet: för att säkerställa skyddet av personuppgifter, i syfte att förhindra risken för förlust, 

destruktion eller obehörig åtkomst, ska de mest lämpliga säkerhetsåtgärderna vidtas i enlighet med 

gällande lagar och företagspolicyer. 

 

Principerna och reglerna i denna policy beskrivs i en ”Manual för integritetsefterlevnad”, anpassad till varje 

lokal situation. 
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