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Hur United Technologies Corporation
hanterar kraven som GDRP ställer
Vad är den allmänna dataskyddsförordningen (GDRP) ?
Den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection
Regulation, ”GDRP”) träder i kraft 25 maj 2018 och är en lag som avser
att skydda Personuppgifter1.
GDPR kräver att företag inför vissa rutiner för att genomföra insamling,
behandling och delning av Personuppgifter på ett korrekt sätt.
GDPR gäller för behandling av Personuppgifter när en enhet som
har sin bas i EU utför sina aktiviteter i den omgivningen, oavsett om
själva behandlingen äger rum i EU, och för enheter som behandlar
Personuppgifter för registrerade personer som vistas i EU, när varor
eller tjänster erbjuds dessa registrerade eller när beteendet för sådana
registrerade övervakas inom EU.
För att säkerställa att företag hanterar de Personuppgifter som det
handlar om med godtagbar omsorg, måste de se till att etablera
lämpliga rutiner för att

samla in, behandla och dela Personuppgifter för ovan nämnda
registrerade :
–	insamling : Företag måste identifiera det syfte/de syften som ligger
till grund för insamlingen av Personuppgifter samt meddela de som
registreras och vars Personuppgifter samlas in på ett godtagbart
sätt ;
–	behandling : Företag måste behandla Personuppgifter baserat på
minst en av de juridiska grunder som identifieras i GDPR samt med
villkoret att korrekta tekniska, administrativa och kontraktsmässiga
skydd ges, och i enlighet med de huvudsakliga principer som
fastställs i GDPR ;
–	delning : Företag måste uppfylla vissa tekniska och
kontraktsmässiga skydd när de delar Personuppgifter med andra
företag, särskilt när Personuppgifterna skickas över gränser.

Hur följer United Technologies Corporation GDPR ?
Vi på United Technologies Corporation (”UTC”) är förbundna att
skydda våra kunders, anställdas och affärspartners Personuppgifter.

–	granska våra avtalsklausuler när det gäller behandling och delning
av Personuppgifter ;

Vi har utvecklat en åtgärdsplan för GDPR för att följa upp granskningen
av våra policyer, processer och produkter.

–	etablera lämpliga mekanismer för den internationella överföringen
av Personuppgifter, inklusive anta bindande företagsbestämmelser
(”BCR”), vilka betraktas som den bästa standarden för dataskydd.
De finns offentligt tillgängliga på flera olika språk på
http://www.utc.com/Documents/BCRs/Swedish.pdf ; samt

De huvudsakliga delarna av åtgärdsplanen är :
–	uppdatera våra interna policyer om hur vi samlar in, behandlar och
delar Personuppgifter ;
–	uppdatera våra sekretessmeddelanden för att ge all information
som GDPR kräver ;

införa inbyggt dataskydd (också känt som inbyggd sekretess) så att
våra produkter, tjänster och tekniker införlivar sekretessprinciperna på
ett ändamålsenligt sätt.

Hur påverkar detta UTC :s produkter ?
Vi vill hjälpa våra kunder och partners att följa kraven i GDPR. Vi
inser att våra kunder, som slutanvändare av våra produkter, har
huvudansvaret för insamlingen, behandlingen och hanteringen av
Personuppgifter.
Det är anledningen till att vi har förbundit oss att integrera principerna
för ”inbyggt dataskydd” och ”dataskydd som standard” i vår
produktutveckling. Inbyggt dataskydd innebär att vi i våra system
och vår produktutformning tar dataskydd i beaktande från allra första
början, i stället för att införa dataskyddet i efterhand. Som en del av

vår produktutvärdering och för att göra det enklare för våra kunder
och deras slutanvändare att följa GDPR, involverar vi på UTC våra
experter inom datasekretess i utvecklingsprocessen. Dataskydd
som standard innebär att vi tillhandahåller produkter med förinställda
sekretessinställningar och att kunderna sedan konfigurerar olika egna
alternativ.
UTC är förbundet att följa datasekretessen. Kontakta oss på om du
fortfarande upplever svårigheter eller har några frågor :
privacy.compliance.ccs@utc.com

1 Personuppgifter är all information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person (som kallas för ”registrerad” i GDPR). En identifierbar fysisk person är en person

som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hänvisning till en identifierande uppgift såsom ett namn, personnummer, platsuppgift, internetidentifiering, eller en eller
flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala eller ekonomiska identitet.
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