
 

 

SWEDISH VERSION 

Syscos globala dataskyddspolicy 

SYFTET MED OCH OMFATTNINGEN AV DENNA POLICY 

Sysco respekterar din integritet och förstår att du bryr dig om hur dina personuppgifter hanteras. 
Denna globala dataskyddspolicy (denna ”integritetspolicy”) förklarar hur vi samlar in, skyddar, 
använder, lagrar och delar dina personuppgifter (definieras nedan) när du kontaktar oss, besöker våra 
webbplatser (oavsett varifrån du kommer), använder våra program eller andra interaktioner du har 
med oss, t.ex. via våra kontaktcenter, sociala medieprofiler eller webbchatt som används av våra 
kunder, leverantörer, anställda, entreprenörer, webbplatsbesökare, sociala medieanvändare och 
affärspartner för att slutföra transaktioner, bedriva andra affärer och hantera deras konton.   
 
VILKA VI ÄR OCH HUR DU KONTAKTAR OSS 
 
Sysco bedriver en global verksamhet, inklusive i USA, Kanada och länder inom Europa, Centralamerika 
och Karibien, och betjänar mer än 650 000 kundplatser. "Sysco" består av olika företag, varav mer 
information finns här: https://sysco.com/Contact/Contact/Our-Locations.html.  
 
Denna integritetspolicy utfärdas på uppdrag av Sysco-koncernen, så när vi hänvisar till ”Sysco”, ”vi”, 
”oss” eller ”vår” i denna integritetspolicy hänvisar vi till det relevanta företaget inom Sysco-koncernen 
som du interagerar med och som fastställer syftet med och medlen för att hantera dina 
personuppgifter, som ibland kallas personuppgiftsansvarig.  
 
Syscos globala dataskyddsombud övervakar Syscos efterlevnad av dataskyddslagar och kan kontaktas 
via dataprivacy@sysco.com  
 
POLICYUTTALANDE 
 
Sysco är ett globalt företag och dina personuppgifter behandlas i enlighet med relevanta och 
tillämpliga globala, nationella och lokala dataskyddslagar och förordningar, inklusive men inte 
begränsat till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), dataskyddslagen 2018 (UK GDPR), 
California Consumer Privacy Act (CCPA), California Privacy Rights Act (CPRA) och Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). Många av dessa lagar och förordningar kräver att 
Sysco förklarar hur vi samlar in, skyddar, använder, lagrar och offentliggör dina personuppgifter när 
du interagerar med oss.   

Se vår globala dataskyddspolicy för anställda om du är anställd på Sysco eller hos en av våra 
leverantörer för mer information om hur Sysco hanterar dina personuppgifter.  

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR  

Sysco kan samla in eller be dig att tillhandahålla dina personuppgifter när du interagerar med eller 
kontaktar oss. Sysco kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna 
integritetspolicy. Du är inte skyldig att tillhandahålla de personuppgifter som vi har begärt, men om 

https://sysco.com/Contact/Contact/Our-Locations.html
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du väljer att inte göra det kommer vi i många fall inte att kunna förse dig med våra produkter eller 
tjänster eller svara på eventuella frågor du kan ha. 
 
De kategorier av personuppgifter som vi kan samla in eller behandla om dig, syftet med behandlingen 
av dessa personuppgifter och den lagliga grunden är som följande: 

”Personliga identifierare” avser (inklusive men inte begränsat till): namn, ålder, bild, biometriska data, 
företagsnamn, kontonamn, adress, unik personlig identifierare, IP-adress, e-postadress, 
kontaktnummer, identifierare för sociala medier, socialt försäkringsnummer, körkortsnummer, 
fordonsregistreringsnummer, personnummer, passnummer och andra liknande identifierare. 

”Transaktionsuppgifter” avser (inklusive men inte begränsat till): namn, ålder, företagsnamn, 
kontonamn, användarnamn och annan kontoåtkomstuppgifter, e-postadress, kontaktnummer, 
leveransadress, betalkortsuppgifter, bankuppgifter, orderhistorik, inköpsuppgifter, köpöverväganden, 
upphämtningstider och geografiska platser.  

”Marknadsförings-, kampanj- och engagemangsuppgifter” avser (inklusive men inte begränsat till): 
namn, ålder, företagsnamn, kontonamn, unik personlig identifierare, IP-adress, e-postadress, 
kontaktnummer, adress, identifierare för sociala medier, orderhistorik, inköpsuppgifter och 
geografiska platser.  

Typ av 
personuppgifter 

Syfte/aktivitet  Laglig grund 
(Storbritannien 
och EES)  

Personliga 
identifierare  

Transaktionsuppgifter 

 

För att utvärdera och samarbeta med potentiella och 
nuvarande kunder, leverantörer och, i förekommande 
fall, enskilda garanter och andra affärspartner för att 
fastställa lämplighet, inklusive kreditvärdighet för 
kontoskapande ändamål och andra affärsengagemang.  

Berättigade 
intressen 

Kontrakt  

Personliga 
identifierare  

Transaktionsuppgifter 

För att samarbeta med potentiella och nuvarande kunder, 
leverantörer och andra affärspartner för att 
kommunicera relevanta kampanjer, erbjudanden eller 
möjligheter som vi tror kan intressera dem via e-post, 
telefon, SMS eller post, inklusive erbjudanden från 
utvalda tredje parter.  

Berättigade 
intressen 

Marknadsföring, 
kampanj- och 
engagemangsuppgifter 

Engagemang via sociala medier för att öka 
varumärkesmedvetenheten och 
varumärkesengagemanget, främja nya produkter och 
tjänster.  

Berättigade 
intressen 

Marknadsföring, 
kampanj- och 
engagemangsuppgifter 

Administration av tävlingar och prisdragningar Kontrakt 

Personliga 
identifierare 

Transaktionsuppgifter   

Undersökningar och marknadsundersökningar för att 
fastställa effektiviteten hos nuvarande tjänster och 
lämpligheten och populariteten hos produkter och för att 

Berättigade 
intressen 
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påverka framtida produkter, tjänster och kampanjer som 
tillhandahålls av Sysco.  

Personliga 
identifierare 

 

Övervaka kommunikation med kunder, leverantörer och 
andra affärspartner i utbildnings- och kvalitetssyften  

Berättigade 
intressen 

Personliga 
identifierare 

 

För att utvärdera och interagera med potentiella 
anställda och leverantörer.  

Berättigade 
intressen 

Personliga 
identifierare 

Transaktionsuppgifter   

För att behandla transaktioner, inklusive att uppfylla 
ordrar, köpa varor eller tjänster, med kunder, 
leverantörer och andra affärspartner, inklusive för att 
arrangera tredjepartslogistik.  

Kontrakt 

Personliga 
identifierare 

Transaktionsuppgifter   

För att hantera betalningar, samla in och återkräva 
skulder.  

Kontrakt 

 

Personliga 
identifierare 

Transaktionsuppgifter   

Aggregerade rapporter – Sysco kan kombinera 
personuppgifter med andra uppgifter för att skapa 
aggregerade eller sammanfattande rapporter och kan 
tillhandahålla aggregerade uppgifter till andra parter för 
marknadsföring, reklam och andra ändamål. Förbättring 
av tjänster – för att hjälpa Sysco att bättre förstå sina 
kunder och leverantörer, inklusive att förstå 
effektiviteten hos Syscos produkter och tjänster och 
fastställa nödvändiga förbättringar för affärsprocesser 

Berättigade 
intressen 

Transaktionsuppgifter 

 

Nätverks- och systemsäkerhet, felsökning, 
systemunderhåll och datahosting. IT-
infrastruktursäkerhet. 

Berättigade 
intressen 

Personliga 
identifierare 

 

Säkerhet och trygghet för Syscos lokaler och anläggningar 
för besökare, anställda, kunder, leverantörer och andra 
affärspartner genom användning av 
övervakningskameror, fordonsövervakning, 
platsinspektioner.  

Berättigade 
intressen 

Rättslig 
skyldighet 

 

”Berättigade intressen” avser vår verksamhets intressen när det gäller att bedriva och leda vår 
verksamhet så att vi kan ge dig bästa servicen och säkraste upplevelsen. 

När vi använder dina uppgifter för våra legitima intressen ser vi till att överväga och balansera 
eventuell inverkan på dig och dina dataskyddsrättigheter. Då det anses nödvändigt genomförs 
bedömningar av berättigat intresse för att säkerställa att dessa rättigheter skyddas. 

”Kontrakt” avser behandling av dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för ett avtal vi har 
med dig, eller för att du har bett oss att vidta specifika åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig.  
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”Rättslig skyldighet” avser behandling av dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att följa 
en lag som vi är föremål för.  

 KÄNSLIGA OCH SÄRSKILDA PERSONUPPGIFTSKATEGORIER – FÖR PERSONER I STORBRITANNIEN 
OCH EES  

Enligt GDPR och liknande lagstiftning innebär särskilda personuppgiftskategorier personuppgifter som 
avslöjar något av följande om en person:  

• Ras eller etniskt ursprung. 

• Politiska åsikter. 

• Religiösa eller filosofiska övertygelser. 

• Fackligt medlemskap. 

• Genetiska uppgifter. 

• Biometriska uppgifter (där de används i identifieringssyften). 

• Hälsodata. 

• Sexliv och sexuell läggning. 

Sysco samlar inte in särskilda personuppgiftskategorier om sina kunder, leverantörer, 
webbplatsbesökare, användare av sociala medier och andra affärspartner.  

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER – FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN  

Enligt CCPA/CPRA omfattar känsliga personuppgifter alla privata uppgifter som avslöjar något av 
följande om en konsument (personuppgifter anses inte vara känsliga personuppgifter om de är allmänt 
tillgängliga): 

• Personligt identifierande nummer, inklusive socialt försäkringsnummer, körkort, pass eller ID-
kortnummer. 

• Konto- eller betal- eller kreditkortsnummer i kombination med lösenord eller koder som skulle 
möjliggöra åtkomst till dessa konton. 

• Exakt geolokalisering. 

• Rasursprung, religiös tro eller fackligt medlemskap. 

• Innehåll i post, e-post eller sms såvida inte uppgifterna avsiktligen skickats till företaget. 

• Genetiska uppgifter. 

• Biometriska data när de används för att identifiera en konsument.  

• Uppgifter om hälsa eller sexuell läggning. 

Sysco kan samla in mycket begränsade typer av känsliga personuppgifter om sina kunder, leverantörer, 
webbplatsbesökare, användare av sociala medier och andra affärspartner enligt beskrivningen i 
avsnittet PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR. Om Sysco begär dessa uppgifter kommer 
det att klargöras vid insamlingstillfället varför och hur vi kan använda denna typ av uppgifter.  
 
HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER 

Sysco kan samla in personuppgifter från sina kunder, leverantörer, anställda, entreprenörer, 
webbplatsbesökare, användare av sociala medier och affärspartner genom direkta och indirekta 
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interaktioner med oss, enligt följande: 
 

• Genom webbplatser, program, webbchattar och sociala medieplattformar. 

• Via telefon, genom våra kontaktcenter, e-postkommunikation och via post. 

• Genom cookies och liknande internetövervakningstekniker. 

• Via tredje parter, inklusive tjänsteleverantörer, leverantörer och affärspartner och deras 
webbplatser. 

• Via CCTV och andra övervakningssystem. 
 
HUR VI ANVÄNDER COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK 

Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare i din dator eller enhet när du besöker Syscos 
webbplatser. Sysco och andra företag, såsom reklamnätverk, widgetar för sociala medier och 
analysleverantörer, använder cookies och liknande teknik (t.ex. webbfyrar och webbserverloggar) för 
att särskilja dig från andra användare av vår webbplats, hjälpa oss att ge tillhandahålla dig en bra 
upplevelse när du surfar på våra webbplatser och gör det möjligt för oss att förbättra våra 
webbplatser. 

Uppgifterna som samlas in på detta sätt inkluderar IP-adress, webbläsaregenskaper, enhets-ID och 
egenskaper, operativsystemversion, språkinställningar, hänvisande URL:er, besökta sidor och andra 
uppgifter om användningen av våra webbplatser eller e-postmeddelanden. Tekniken gör det möjligt 
för oss att känna igen användare och undvika upprepade förfrågningar om samma information. 
Tekniken hjälper oss även att identifiera de typer av webbläsare och operativsystem som används 
mest av våra kunder, leverantörer, webbplatsbesökare, användare av sociala medier och andra 
affärspartner och hur besökare rör sig på webbplatserna.  
 
Alla dessa uppgifter gör det möjligt för oss att förbättra Syscos webbplatser och e-postmeddelanden 
och anpassa dem till våra kunders leverantörer, webbplatsbesökare, användare av sociala medier och 
andra affärspartners behov och preferenser. Vi kan även använda denna teknik för att spåra 
användartrender och mönster för att bättre förstå och förbättra områden som våra användare tycker 
är värdefulla på våra webbplatser. 
 
Vi förbehåller oss också rätten att använda externa företag för att visa annonser på våra webbplatser. 
Dessa annonser kan innehålla cookies. Cookies som tas emot med bannerannonser samlas in av 
sådana utomstående företag och vi har inte tillgång till denna information. Dessa externa företag kan 
även samla in och kombinera uppgifter som samlats in på våra webbplatser och e-postmeddelanden 
med andra uppgifter om dina onlineaktiviteter med tiden, på andra enheter och på andra webbplatser 
eller appar, om dessa webbplatser och appar också använder samma partner. 

Vi använder följande cookies: 

• Absolut nödvändiga cookies: Dessa cookies krävs för att vår webbplats ska fungera. De 
omfattar t.ex. cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra områden på vår 
webbplats, använda en kundvagn eller e-faktureringstjänster. 

• Analytiska och prestandacookies: Dessa gör det möjligt för oss att känna igen och räkna 
antalet besökare och se hur de rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper 
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oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, t.ex. genom att se till att användarna enkelt hittar 
vad de letar efter. 

• Funktionella cookies: Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår 
webbplats. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll till dig, hälsa dig vid namn 
och komma ihåg dina preferenser (t.ex. ditt språkval eller region). 

• Riktade cookies: Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, sidorna du har besökt 
och länkarna du har följt. Vi kommer att använda dessa uppgifter för att göra vår webbplats 
och reklamen som visas på den mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela dessa 
uppgifter med tredje parter för detta ändamål. 

Vi använder för närvarande Google Analytics för att samla in och behandla vissa användningsdata för 
webbplatsen. Om du vill veta mer om Google Analytics och hur du väljer bort det kan du besöka 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.  Du kan ändra webbläsarinställningarna för 
att blockera och ta bort cookies när du besöker våra webbplatser via en webbläsare. Men om du gör 
det kanske våra webbplatser inte fungerar som de ska. Våra webbplatser svarar inte på webbläsarens 
”spåra inte”-signaler. 

När du väljer bort anpassad reklam kan du kanske se onlinereklam på Syscos webbplatser och/eller 
våra annonser på andra webbplatser och onlinetjänster. 
 
HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER 

Sysco kan dela dina personuppgifter inom koncernen och sina varumärken. Vi kan också ge åtkomst 
till eller dela dina personuppgifter med andra parter för de ändamål som anges i avsnittet 
PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR ovan. Dessa parter inkluderar:   

• Externa tredje parter såsom tjänsteleverantörer, leverantörer och/eller andra affärspartner 
som behandlar personuppgifter för vår räkning.  

• Statliga myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra offentliga myndigheter där 
offentliggörande krävs enligt tillämplig lag.  

• Tredje parter som vi kan vara intresserade av att förvärva eller slå oss samman med, eller där 
vi kan försöka sälja, överföra eller finansiera delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.  

• Tredjepartsplattformar, -webbplatser eller sociala mediekanaler. Detta kan t.ex. omfatta 
användarinnehåll från anslagstavlor, produktrecensioner, feedbackportaler och andra 
interaktiva eller sociala aspekter. Sysco kan välja att dela dessa uppgifter offentligt på andra 
plattformar emellanåt. Din användning av sådana sociala mediekanaler och funktioner utgör 
ditt samtycke till Syscos användning av det innehåll du publicerar eller överför genom sådana 
funktioner i Syscos redaktionella syften, reklam- och publicitetssyften, utan ersättning till dig, 
förutom i de fall då detta är förbjudet enligt lag.  

Vi kräver att alla parter som vi avslöjar personuppgifter till respekterar säkerheten för dina 
personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy och lagen. Vi tillåter inte 
någon part till vilken vi avslöjar personuppgifter att använda dina personuppgifter för sina egna 
ändamål och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i 
enlighet med våra instruktioner. 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
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Sysco delar också, för Syscos egna affärsändamål, personuppgifter med företag som tillhandahåller 
tjänster såsom uppgiftsbehandling, bank-/finansiella tjänster, förlängning av krediter, uppfyllande av 
kundordrar, produktleverans, kunddatahantering och förbättring, tillhandahållande av kundtjänst, 
intressebedömning av våra produkter och tjänster samt utförande av kund- och 
nöjdhetsundersökningar.  

HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER – YTTERLIGARE INFORMATION FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN 

Sysco ”säljer” inte personuppgifter enligt definitionen i CCPA/CPRA.   

Sysco kan ”dela” enligt definitionen i CCPA/CPRA, personuppgifter. Detta innebär att Sysco kan dela, 
hyra ut, frigöra, avslöja, sprida, tillgängliggöra, överföra eller på annat sätt kommunicera muntligt, 
skriftligt eller på elektroniskt eller annat sätt, en konsuments personuppgifter från verksamheten till 
en tredje part för beteendebaserad reklam i tvärsammanhang.  

Se avsnittet REGISTRERADES RÄTTIGHETER FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN för ytterligare information 
om hur du utövar dina rättigheter i samband med delning av dina personuppgifter.  

HUR VI MARKNADSFÖR TILL DIG  

Sysco vill hålla dig uppdaterad om erbjudanden och kampanjer som vi tror kan intressera dig. Vi 
kommunicerar med dig genom olika kanaler, inklusive post, e-post, telefon, SMS, automatiserade 
samtal och sociala medier.  

Vi kan också dela dina kontaktuppgifter med våra tjänsteleverantörer, leverantörer och andra 
relevanta affärspartner där vi tror att deras produkter eller tjänster kan vara av intresse för dig.  

Du kan välja bort all marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna för att avsluta 
prenumerationen på postkommunikation, eller genom bortvalslänkarna för elektronisk 
marknadsföringskommunikation eller genom att råda representanten på kontaktcentrat du talar med 
om dina marknadsföringspreferenser. Du kan också kontakta Global Data Privacy Office via e-post på 
dataprivacy@sysco.com.  

Sysco kan erbjuda kampanjer och tävlingar och ibland kan detta ske i samarbete med 
tjänsteleverantörer, leverantörer eller andra betrodda affärspartner. Om du väljer att ta del i dessa 
kampanjer eller tävlingar kommer du att informeras vid den tidpunkt då dina personuppgifter kommer 
att användas och delas beroende på kampanjen eller tävlingen.  

Sysco utför marknadsundersökningar för att bättre förstå våra kunder, leverantörer, anställda, 
entreprenörer, webbplatsbesökare, användare av sociala medier och/eller affärspartners beteenden, 
preferenser, krav och produkt- eller tjänsteupplevelse. Du kan bli ombedd att fylla i frågeformulär eller 
ge feedback genom olika kanaler, inklusive post, e-post, telefon, SMS, automatiserade samtal och 
sociala medier. Marknadsundersökningar anses inte vara en marknadsföringskommunikation, men 
om du vill välja bort att ta emot framtida inbjudningar till marknadsundersökningar följer du 
anvisningarna i kommunikationen du har mottagit.  

Observera att om du avregistrerar dig eller väljer bort marknadsföringsmeddelanden kommer vi ändå 
att kommunicera med dig i syfte att uppfylla din order eller hantera ditt konto. T.ex. hålla dig 
uppdaterad om status och leverans av produkter du har beställt från oss.    

mailto:dataprivacy@sysco.com
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HUR VI SKYDDAR PERSONUPPGIFTER  

Sysco tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi upprätthåller tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och har upprättat policyer och processer 
för att hantera alla misstänkta personuppgiftsincidenter. Vi begränsar åtkomsten till dina 
personuppgifter till anställda, entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra parter som vi avslöjar eller 
tillgängliggör dina personuppgifter till med ett affärsbehov av att känna till dem. Vi tillämpar också 
dataminimering och strävar efter att inte samla in fler personuppgifter från dig än vad som krävs för 
det ändamål till vilket vi samlar in dem.  

INTERNATIONELLA PERSONUPPGIFTSÖVERFÖRINGAR 

Sysco bedriver en global verksamhet, inklusive i USA, Kanada och länder inom Europa, Centralamerika 
och Karibien. Sysco kan överföra, behandla eller lagra dina personuppgifter inom sin koncern och sina 
varumärken, eller till tjänsteleverantörer, leverantörer och/eller andra affärspartner (eller deras 
tjänsteleverantörer) för de ändamål som beskrivs i avsnittet PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH 
VARFÖR till länder utanför det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in.  

Sysco vidtar alla rimliga åtgärder för att säkra skyddet och integriteten för dina personuppgifter, vilket 
kan omfatta överföring till länder vars integritetslagar säkerställer en lämplig skyddsnivå för 
personuppgifter, implementerar standardavtalsklausuler eller andra sätt att överföra personuppgifter 
som säkerställer att överföringen är laglig och att personuppgifterna skyddas. 

REGISTRERADES RÄTTIGHETER FÖR PERSONER I STORBRITANNIEN OCH EES 

Enligt brittiska och EU:s dataskyddslagar har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter. Om 
du är medborgare i Storbritannien eller EU kan du ha rätten att: 

(a) Begära åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig.  
(b) Korrigera eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig.  
(c) Begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig, under vissa omständigheter.  
(d) Begära att vi begränsar behandlingen av de personuppgifter vi har om dig.  
(e) Invända mot behandlingen av de personuppgifter vi har om dig.  
(f) Begära att få alla personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat och allmänt använt 

maskinläsbart format eller få sådana personuppgifter överförda till ett annat företag 
(dataportabilitet).  

(g) Begära information om, eller ifrågasätta, allt automatiserat beslutsfattande och/eller 
profilering som vi kan utföra gällande dig. 

 
Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i vårt 
hemland om du tror att Sysco inte har följt lokala tillämpliga dataskyddslagar. 

Om du, eller ditt auktoriserade ombud, vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du Global Data 
Privacy Office via e-post på dataprivacy@sysco.com.  

REGISTRERADES RÄTTIGHETER FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN 

California Consumer Privacy Act från 2018 (CCPA) och California Privacy Rights Act 2020 (CPRA) ger 

mailto:dataprivacy@sysco.com
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invånare i Kalifornien vissa rättigheter gällande sina personuppgifter. Om du är bosatt i Kalifornien kan 
du ha följande rättigheter:  

a) Att få tillgång till personuppgifterna vi har om dig. 
b) Att radera alla personuppgifter som samlats in från dig.  
c) Att välja bort försäljning eller delning av personuppgifter och få veta vem de delas med (om 

tillämpligt). 
d) Att korrigera eventuella felaktiga personuppgifter vi har om dig. 
e) Att begränsa användning och avslöjande av känsliga personuppgifter. 
f) Att välja bort automatiserat beslutsfattande eller begära ytterligare information om 

automatiserat beslutsfattande. 
g) Att begära att dina personuppgifter överförs till andra företag eller organisationer 

(dataportabilitet). 

Du kan också ha rätten att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten i 
Kalifornien om du tror att Sysco inte har följt lokala tillämpliga dataskyddslagar. 

Om du, eller ditt auktoriserade ombud, vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du Global Data 
Privacy Office via e-post på dataprivacy@sysco.com eller ringa vårt kostnadsfria nummer: 1-800-407-
9726 / 800-40-SYSCO. Observera att Sysco kan behöva samla in uppgifter från dig så att vi kan verifiera 
din identitet innan vi svarar på en begäran.  

När det gäller bortval av försäljning eller delning av dina personuppgifter (om tillämpligt) kan du också 
utöva dina rättigheter genom att följa denna länk. När det gäller att begränsa användningen och 
avslöjandet av känsliga personuppgifter kan du också utöva din rätt genom att följa denna länk:  

ÖVRIGA RÄTTIGHETER FÖR REGISTRERADE 
 
Utöver de jurisdiktioner som anges ovan har andra jurisdiktioner specifika rättsliga krav och beviljar 
specifika rättigheter för registrerade. Sysco kommer att uppfylla alla förfrågningar som du skickar in 
enligt gällande lag.  

När du gör en begäran kan vi kräva att du tillhandahåller uppgifter och följer rutiner så att vi kan 
verifiera en begäran du gör (och fastställa tillämplig lag) innan vi svarar på den. Vilka 
verifieringsåtgärder vi vidtar kan variera beroende på tillämplig lag och vilken sorts begäran du gör.  

Skicka din begäran till Global Data Privacy Office via e-post på dataprivacy@sysco.com.  

HUR LÄNGE VI LAGRAR PERSONUPPGIFTER 

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i enlighet med principerna i relevant och tillämplig lokal 
lagstiftning och så länge det är rimligen nödvändigt för att uppfylla de syften i vilka de samlades in. Vi 
kan lagra dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål eller om vi rimligen 
tror att det finns en möjlighet till rättstvist med avseende på vår relation med dig.  

mailto:dataprivacy@sysco.com
https://privacyportal.onetrust.com/webform/6a7eb96f-702a-4b18-a6f3-67bdff91cc97/85a666bf-1859-4df0-9bbe-0bd8409f0db8
https://privacyportal.onetrust.com/webform/6a7eb96f-702a-4b18-a6f3-67bdff91cc97/338eba68-062c-4da3-9e30-cd87d5b8247b
mailto:dataprivacy@sysco.com
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Vi är skyldiga och tillåtna enligt lag och förordning att lagra vissa typer av uppgifter under en 
minimiperiod. Den kortaste tidsperioden brukar vara sex år men kan vara längre om stadgan eller 
förordningen kräver det.  

HUR VI SKYDDAR BARNS INTEGRITET PÅ NÄTET 

Sysco riktar sig inte till barn under 13 år och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 
13 år.  

Använd e-postadressen till Global Data Privacy Office om du har frågor om den potentiella insamlingen 
av ditt barns uppgifter. 

ÖVRIG POLICYINFORMATION 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER 

Denna integritetspolicy gäller inte för några andra webbplatser till vilka en länk kan tillhandahållas av 
Sysco eller hittas på Syscos webbplatser, program, sociala medieprofiler eller webbchattar. Vi kan inte 
kontrollera och är inte ansvariga för handlingar som utförs av tredje parter som driver sådana 
webbplatser. Du ska inte ta förekomsten av en anknytning till, eller en länk från, Syscos 
webbplatsprogram, sociala medieprofiler eller webbchattar till andra webbplatser att innebära att de 
har integritetsmeddelanden med liknande standarder. Du bör granska alla tredje parters 
integritetspolicyer som du väljer att interagera med.  

REVISION OCH ÅTERKALLELSE 

Genom att interagera med Sysco på något av de sätt som beskrivs godkänner du denna 
integritetspolicy. Detta är vår fullständiga och exklusiva integritetspolicy och den ersätter alla tidigare 
versioner, förutsatt att vi kommer att följa de villkor i integritetspolicyn som gällde när vi samlade in 
dessa personuppgifter, utan ditt uttryckliga samtycke.  

Denna integritetspolicy ska granskas årligen eller oftare om det krävs på grund av ändringar i juridiska, 
reglerande eller Sysco-krav, eller för att korrigera identifierade brister. 

Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via Syscos webbplatser, e-post eller 
andra relevanta kommunikationskanaler. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna 
integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, skyddar, använder, lagrar och avslöjar 
dina personuppgifter.  

LOKALA POLICYER OCH RUTINER 

Sysco bedriver verksamhet i många länder och det är Syscos avsikt att uppfylla alla tillämpliga juridiska 
krav. Följaktligen kan Sysco anta regionala eller landspecifika integritetspolicyer för detta ämne för 
att anpassa sig till lokala förhållanden eller juridiska krav om en bestämmelse i denna policy strider 
mot tillämpliga lokala juridiska krav. Du måste följa alla tillämpliga lokala lagar, förordningar, policyer 
och rutiner. 
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DEFINITIONER 

Konsument – en fysisk person som är bosatt i Kalifornien enligt definitionen i avsnitt 17014 i avdelning 
18 i California Code of Regulations. 

Beteendebaserad reklam i tvärsammanhang – inriktning av reklam till en konsument baserat på 
konsumentens personuppgifter som erhållits från konsumentens verksamhet genom företag, tydligt 
märkta webbplatser, program eller tjänster, utöver verksamheten, tydligt märkta webbplatser, 
program eller tjänster som konsumenten avsiktligt interagerar med.  

Person/registrerad – den identifierade eller identifierbart levande personen som personuppgifterna 
avser. 

Personuppgifter – alla uppgifter relaterade till en identifierad eller identifierbar person eller 
konsument och inkluderar uppgifter som rimligen kan kopplas till dig. 

California Consumer Privacy Act 2018 (CCPA) – skapar en rad konsumentintegritetsrättigheter och 
affärsförpliktelser med avseende på insamling och försäljning av personuppgifter/information för 
invånare i Kalifornien. CCPA trädde ikraft den 1 januari 2020. 
 
California Privacy Rights Act (CPRA) - ändrar och utökar CCPA avsevärt, vilket förbättrar Kaliforniens 
invånares integritetsrättigheter.  
 
Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 2018 – fastställer riktlinjer för behandling av 
personuppgifter om personer i Storbritannien och EU. GDPR ger personer mer kontroll över hur deras 
personuppgifter hanteras och sprids av företag och tillhandahåller många olika integritetsrättigheter 
till registrerade.  
 

https://sysco.sharepoint.com/sites/Legal_Department/SitePages/UK%20-%20GLOBAL-DATA-PRIVACY.aspx?from=SendByEmail&e=L71lnNbQRkO1g8ngps66-Q&at=9
http://www.sysco.com/

