Ingram Micro, sekretesspolicy

Syfte och tillämpningsområde
Denna sekretesspolicy från Ingram Micro (”sekretesspolicyn”) reglerar hur Ingram Micro Inc, ett företag från
Delaware, och de företag som vi äger eller har kontroll över (”närstående bolag”) (sammantaget ”Ingram
Micro”, ”vi” eller ”oss”) samlar in, använder, lagrar, behandlar, lämnar ut och raderar personuppgifter (enligt
definitionen i denna sekretesspolicy) som du tillhandahåller direkt till oss eller som vi tar emot från en
auktoriserad tredje part, inklusive, men utan begränsning, det som du tillhandahåller oss med via vår
webbplats, som finns på domänen ingrammicro.com, eller från någon webbplats tillhörande något av våra
närstående bolag som lägger upp eller länkar till denna sekretesspolicy (enskilt och sammantaget
”webbplats”), som öppnats genom vilket medium som helst, inklusive via dator, mobil eller annan enhet
(sammantaget ”enhet”).
Ingram Micro ger dig möjligheten att köpa eller få tillgång till ett stort antal produkter och tjänster, som
erbjuds av Ingram Micro och olika tredjepartsleverantörer (”produkter och tjänster”) både direkt från Ingram
Micro och genom återförsäljare och distributörer. VARJE PRODUKT ELLER TJÄNST KAN OMFATTAS AV
EGEN SEKRETESSPOLICY SPECIFIKT FÖR DEN PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN, VILKET KAN
ERSÄTTA VILLKOREN FÖR DENNA SEKRETESSPOLICY. INGRAM MICRO UPPMANAR DIG ATT
NOGA LÄSA IGNEOM SEKRETESSPOLICYN FÖR ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER INNAN DU
ANVÄNDER ELLER FÅR TILLGÅNG DEN PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN.
Även om vi uppmanar dig att läsa igenom hela denna sekretesspolicy, så är detta en sammanfattning av
några av de viktigare punkterna i denna sekretesspolicy:







Varje produkt eller tjänst kan innefatta en egen specifik integritetspolicy. Läs noga igenom
integritetspolicyn för alla produkter och tjänster innan du använder eller får tillgång till den
produkten eller tjänsten.
Vi kan samla in både personuppgifter och annan information om dig från ett antal olika källor,
inklusive personuppgifter vi har insamlat från dig online eller offline. Denna information kan
kombineras med uppgifter vi har mottagit från andra källor, såsom närstående bolag, allmänt
tillgängliga informationskällor (inklusive information från allmänt tillgängliga profiler på sociala
medier) och andra tredje parter.
Vi kommer inte använda eller dela med oss av dina personuppgifter med undantag för vad som
tillåts enligt denna sekretesspolicy.
I tillämpliga fall kommer vi att följa dina instruktioner om att avstå från viss användning av dina
personuppgifter enligt denna sekretesspolicy, som till exempel när du väljer bort att ta emot
marknadsföring via e-post från oss.
Vi använder kommersiellt rimligt tekniska och organisatoriska kontroller för att säkra och skydda
dina personuppgifter, men vi kan inte säkerställa eller garantera att dina personuppgifter kommer
att vara fullständigt säkra från felaktig användning av hackare eller annan bedräglig eller kriminell
aktivitet.

1. Allmänna principer för behandling av personuppgifter
Personuppgifter samlas in, lagras, behandlas och överförs i enlighet med Ingram Micros etablerade policys
och tillämpliga federala, statliga, lokala och utländska lagar och författningar.
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Principerna för Ingram Micro gällande hanteringen av personuppgifter är följande: (1) Personuppgifter
behandlas respektfullt och lagenligt, (2) personuppgifter samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål och behandlas inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, (3)
personuppgifter som samlats in av Ingram Micro kommer att vara adekvata, relevanta och kommer inte att
omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in, (4)
personuppgifter som samlats in av Ingram Micro kommer att vara korrekta och kommer, vid behov, att
uppdateras så gott som möjligt, (5) personuppgifter kommer att vara skyddade mot obehörig tillgång och
behandling med hjälp av kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och kontroller
och (6) personuppgifter som samlats in av Ingram Micro kommer endast att lagras som identifierbara
uppgifter så länge som krävs för ändamålet.
Om Ingram Micro deltar i behandling av personuppgifter för andra ändamål än de som anges i denna
sekretesspolicy, kommer Ingram Micro att meddela om dessa ändringar, de ändamål för vilka
personuppgifterna kommer att användas samt mottagarnas personuppgifter.
2. Information som Ingram Micro samlar in
Ingram Micro kan samla in olika typer av information från dig när du öppnar eller använder webbplatsen:
”Personuppgifter” avser all information som direkt identifierar dig eller information som annars definieras
som ”personligt identifierbar” enligt tillämplig lag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ditt för- och
efternamn, fakturerings- eller leveransadress, kreditkorts- eller betalningsinformation, personnummer, epostadress, telefonnummer, inköpsinformation och inköpshistorik, din geografiska plats, ditt kontonummer,
CV-information och en kombination av ditt användarnamn och lösenord som används för att komma åt
webbplatsen.
”Ytterligare användningsinformation” avser eventuell ytterligare information som enbart i sig själv inte
rimligtvis skulle kunna användas för att identifiera dig som källa. Detta inkluderar icke användarspecifik
information om din dator, din IP-adress, din MAC-adress (Media Access Control), typen och versionen av
webbläsaren du använder, skärmupplösning, den plats som du öppnar webbplatsen från, typen av
operativsystem du använder (Windows eller Mac OS), domännamnet på webbplatsen som länkade dig till
webbplatsen eller de områden av webbplatsen du besökte och handlingar som utfördes på webbplatsen. Vi
kan samla in liknande information, som till exempel enhetstyp och enhetsidentifierare, om du öppnar
webbplatsen via en mobil enhet.
3. Insamling av information
Ingram Micro kan samla in personuppgifter och ytterligare användningsinformation om dig från en mängd
olika källor, till exempel:
Direkt från dig. Vi kan samla in personuppgifter direkt från dig när du frivilligt tillhandahåller sådana
uppgifter. Till exempel när du kommunicerar med oss via telefon eller genom webbplatsen via e-post,
onlinechatt, webbformulär eller vid kontoregistrering online för att få tillgång till produkter eller tjänster,
registrering för ett event eller en utbildning, köp av en produkt eller tjänst, för att ställa frågor, försök att lösa
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eventuella problem relaterade till webbplatsen eller produkter eller tjänster, lämnar in en arbetsansökan
eller skickar in feedback och kommentarer.
Från andra användare. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från andra användare på webbplatsen när
de tillhandahåller oss med information. Till exempel kan vi ta emot information när de kommunicerar med
dig eller med oss genom webbplatsen.
Från återförsäljare och distributörer. Vi kan erhålla personuppgifter om dig från återförsäljare och
distributörer som köper produkter och tjänster som är tillgängliga hos oss och sedan erbjuder sådana
produkter och tjänster till dig.
Från våra leverantörer. Vi kan erhålla personuppgifter om dig från tredjepartsleverantörer som gör
produkter och tjänster tillgängliga genom oss.
Från våra tjänsteleverantörer. Vi kan erhålla personuppgifter om dig från tredje parts tjänsteleverantörer
som tillhandahåller oss med tjänster. Till exempel, när vi förlitar oss på tredje parts tjänster för att driva vår
webbplats eller göra det möjligt att skicka e-post eller andra meddelanden via webbplatsen kan vi få
personuppgifter om dig från dessa tredje parter.
Från tredje parts informationsleverantörer. Ingram Micro kan också erhålla personuppgifter från tredje part
som har erhållit eller samlat in information om dig och som har rätt att tillhandahålla oss med dessa
personuppgifter. Till exempel, om du registrerar dig på webbplatsen med hjälp av en tredjepartstjänst eller
via en tredje parts webbplats eller tjänst, kommer den information du tillhandahåller till sådan tredje part att
tillhandahållas oss för att skapa ditt konto på webbplatsen. Vi kan också göra upp med tredje parter som är
sysslar med att tillhandahålla företag som oss med information om att verifiera viss information om dig eller
om att de ska erhålla information om dig. Vi kan använda personuppgifterna om dig som vi mottar från en
tredje part utanför webbplatsen i enlighet med villkoren vi upprättar med sådan tredje part. Vi kan också
erhålla personuppgifter från offentligt tillgängliga källor, såsom öppna regeringsdatabaser eller annan data
öppen för allmänheten.
Från närstående bolag och affärsenheter. Vi kan erhålla personuppgifter om dig från våra närstående
bolag, oavsett om dessa enheter delar varumärket ”Ingram Micro” eller ej. Vi kan också erhålla information
om dig från andra affärsenheter som också erbjuder produkter eller tjänster under varumärket Ingram
Micro eller något av våra andra märken. Vi kan använda all information om dig som vi erhåller från våra
närstående bolag eller affärsenheter i enlighet med de villkor som gäller för den information som samlats in
av sådant närsteånde bolag eller sådan affärsenhet.
Genom användandet av webbplatsen. Systemen som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen kan
automatiskt logga och registrera ytterligare användningsinformation om din användning av webbplatsen.
Till exempel kan våra system spara den information du anger på webbplatsen, de områden du besöker på
webbplatsen, dina aktiviteter på webbplatsen, din IP-adress eller information om datorn eller programvaran
du använder för att öppna webbplatsen.
4. Cookies och annan information om användningen av webbplatsen.
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Webbplatsen kan också övervaka och samla in ytterligare användningsinformation om hur du öppnar,
använder och interagerar med webbplatsen automatiskt genom ”cookies”, ”flash-cookies”, ”webb-beacons”
och annan automatisk spårningsteknik.
En ”cookie” är en liten textfil som lagras på användarens enhet. Cookies låter oss samla in information om
webbläsartyp, tid spenderad på webbplatsen, besökta sidor och språkinställningar. Vi och våra
tjänsteleverantörer använder informationen för säkerhetsändamål för att underlätta navigering, visa
information mer effektivt och anpassa din upplevelse när du använder webbplatsen.
Generellt sett kan cookies som används på webbplatsen delas in i följande kategorier:


Fullständigt nödvändiga cookies. Det här är cookies som är nödvändiga för driften av vår
webbplats. Dessa innefattar till exempel cookies som gör det möjligt för dig att logga in på säkra
områden av webbplatsen eller använda varukorgen.



Analytiska cookies/prestanda-cookies. Dessa cookies används för att analysera hur webbplatsen
används och för att övervaka dess prestanda, vilket gör att vi kan förbättra din upplevelse av
användningen av webbplatsen. Dessa cookies hjälper oss anpassa innehållet av webbplatsen för
att återspegla det användare tycker är mest intressant och för att identifiera när tekniska problem
med webbplatsen uppstår. Vi kan också använda dessa data för att sammanställa rapporter som
hjälper oss analysera hur webbplatsen används, vilka de vanligaste problem är och hur vi kan
förbättra webbplatsen.



Funktionella/spårande cookies. Dessa cookies hjälper oss att känna igen återbesök på våra
webbplatser. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare tar en
spårningscookie reda på var en användare av våra webbplatser kom ifrån, vilken sökmotor de kan
ha använt, vilken länk de klickade på, vilket sökord de använde och var i världen de befann sig när
de öppnade webbplatsen. Genom att övervaka denna data kan vi göra förbättringar av
webbplatsen.



Riktade cookies. Dessa cookies registrerar ditt besök på webbplatsen, de sidor du har besökt och
de länkar du har följt. Vi använder denna information för att göra webbplatsen och den annonsering
som visas mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje part i
detta syfte.



Sessionscookies. Dessa cookies används varje gång du besöker och upphör när du lämnar en
webbplats eller kort därefter. De lagras inte permanent på din enhet, innehåller inga
personuppgifter och ser till att minimera behovet av att överföra personuppgifter över internet.
Dessa cookies kan raderas och du kan vägra att tillåta användning av dem, men detta kommer att
hämma prestandan och din upplevelse av användningen av webbplatsen. Dessa cookies tar också
tidstämplar, som registreras när du kommer till webbplatsen och när du lämnar webbplatsen.



Beständiga cookies. Den här typen av cookies sparas på din enhet under en viss period (ibland i
några timmar, ibland i ett år eller längre) och tas inte bort när webbläsaren stängs. Beständiga
cookies används då vi måste komma ihåg vem du är i mer än en surfningssession. Till exempel kan
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denna typ av cookies användas för att lagra dina språkinställningar, så att de inte glöms till nästa
besök på webbplatsen.
Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men
du kan vanligtvis ändra webbläsarinställningarna till att avvisa cookies om du föredrar det. Om du föredrar
att inte acceptera cookies tillåter de flesta webbläsare dig att: (i) ändra webbläsarinställningarna för att
meddela dig när du tar emot en cookie, där du kan välja om du vill acceptera den eller inte, (ii) inaktivera
befintliga cookies eller (iii) att ställa in din webbläsare till att automatiskt avvisa alla cookies. Observera att
om du inaktiverar eller avvisar cookies, kan det hända att vissa funktioner och tjänster på våra webbplatser
inte fungerar korrekt, eftersom vi kanske inte kan känna igen och associera dig med dina konton.
Dessutom kan det hända att de produkter och tjänster vi tillhandahåller inte är lika relevanta eller
anpassade till dina intressen.
En ”flash-cookie” är en fil som liknar en cookie, förutom att de kan lagra mycket mer komplicerade data.
Vår användning av Adobe Flash-teknik (inklusive Flash Local Stored Objects) (”Flash LSOs”)) gör att vi,
bland annat, kan hjälpa dig med mer anpassad information, underlätta din pågående tillgång till och
användning av webbplatsen och samla och lagra information om din användning av webbplatsen. Om du
inte vill att Flash LSO ska lagras på din dator kan du justera inställningarna för din Flash-spelare till att
blockera Flash LSO-lagring med hjälp av verktygen i Adobe Flash Website Storage Settings Panel, som
finns tillgänglig på internet. Du kan också styra Flash LSOs genom att gå till Adobe Flash Global Storage
Settings Panel på internet och följa instruktionerna (som kan innehålla instruktioner som förklarar till
exempel hur du tar bort befintliga Flash LSOs (kallad ”information” på Adobes webbplats), hur man
förhindrar att Flash LSOs placeras på din dator utan att du blir tillfrågad och (för Flash Player 8 och senare)
hur du blockerar Flash LSOs som inte levereras av operatören av webbplatsen du är på vid det tillfället).
Observera att inställningen av Flash Player för att begränsa godkännandet av Flash LSO kan minska eller
hindra användbarheten av vissa Flash-program, möjligtvis inklusive Flash-program som används i
samband med denna webbplats eller vårt onlineinnehåll.
En ”webb-beacon” (även känd som en pixeltagg) innehåller en elektronisk bild inbäddad i webbgränssnittet
som gör att vi kan känna igen när du besöker det området av webbplatsen. Dessa kan också användas i
samband med vissa webbsidor och HTML-formaterade e-postmeddelanden till att, bland annat, spåra
handlingarna hos webbplatsanvändare och e-postmottagare, mäta framgången för våra
marknadsföringskampanjer och sammanställa statistik om webbplatsens användnings- och
svarsfrekvenser.
Observera att användningen av cookies eller andra spårningstekniker från Ingram Micros tredje parts
tjänsteleverantörer inte omfattas av denna sekretesspolicy. Ingram Micro har inte tillgång till eller kontroll
över cookies från tredje part. Ingram Micros tjänsteleverantörer kan använda beständiga cookies för reklam
och återannonsering. Vi kan binda informationen från tredje parts cookies till Ingram Micros användares
personuppgifter, och vi kommer att använda den kombinerade informationen i enlighet med denna
sekretesspolicy.

5. Användningen av information
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Ytterligare användningsinformation. Ingram Micro kan använda ytterligare användningsinformation på vilket
sätt som helst som anses lämpligt, utom när vi är skyldiga att göra annat enligt tillämplig lag (till exempel
om vi måste behandla informationen som personuppgifter). Detta kan till exempel inbegripa
tillhandahållande av ytterligare användningsinformation till auktoriserade tredje parter, utveckling av
produkter, tjänster eller andra erbjudanden baserat på sådan information, eller för forskning och analys
med hjälp av sådan information. Dessutom kan vi använda och lämna ut information som inte är personligt
identifierbar (till exempel anonymiserad, maskerad eller avidentifierad information) för vilket ändamål som
helst. Om vi kombinerar information som inte finns i personligt identifierbar form med information som är
det (såsom att kombinera ditt namn med ditt geografiska läge), behandlar vi den kombinerade
informationen som personuppgifter så länge den kombineras.
Personuppgifter. Ingram Micro kan använda din personuppgifter för ett antal olika ändamål (”ändamål”),
inklusive, men inte begränsade till att:












Tillhandahålla användare med produkter och tjänster som har efterfrågats eller köpts.
Kontakta användare direkt (till exempel via e-post) eller indirekt (till exempel via webbaserad
marknadsföring) med marknadsföringsbudskap gällande produkter och tjänster som erbjuds av
Ingram Micro och dess närstående bolag, uppdragstagare och affärspartners.
Förstå användarens preferenser för att förbättra användarupplevelsen hos Ingram Micro och dess
närstående bolag, uppdragstagare och affärspartners.
Undersöka effektiviteten hos webbplatsen samt marknadsföring, reklam och säljinsatser från
Ingram Micro, dess närstående bolag, uppdragstagare och affärspartners.
Samla in kundfordringar från kunder till Ingram Micro.
Behandla beställningar och betalningar som görs på webbplatsen.
Utveckla nya produkter och tjänster.
Genomföra undersökningar och analyser.
Gå igenom jobbansökningar.
Uppfylla rättsliga förpliktelser och
Hantera företagets löpande behov.

Det kan hända att vi kombinerar och förbättrar de personuppgifter vi samlar in om dig med andra uppgifter
som vi får från tredje part. Det kan också hända att vi kombinerar och förbättrar personuppgifter med
ytterligare användningsinformation. I varje enskilt fall behandlar vi de kombinerade uppgifterna som
personuppgifter och använder dessa i enlighet med denna sekretesspolicy.
Vi kan även använda de personuppgifter vi samlar in om dig via webbplatsen till att skapa ytterligare
användningsinformation. När vi gör det vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att den ytterligare
användningsinformationen inte längre är personligt identifierbar och att den inte enkelt kan användas för att
identifiera dig vid ett senare tillfälle, med undantag för tillfällen då en bedrägerikontroll genomförs eller när
så föreskrivs i tillämplig lag. Dessa åtgärder inbegriper till exempel lagring av den ytterligare
användningsinformationen separat från personuppgifterna. När vi har skapat ytterligare
användningsinformation från personuppgifterna kommer vi inte att försöka omvandla informationen till
personuppgifter igen (dvs. att göra informationen personligt identifierbar). Vi kan dock komma att
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kombinera och förbättra den ytterligare användningsinformationen med annan ytterligare
användningsinformation (inklusive information som vi erhåller från tredje parter) och använda denna
ytterligare användningsinformation i enlighet med denna sekretesspolicy.
6. Informationsutbyte
Vi kan föra vidare dina personuppgifter enligt följande:
Tredjepartsleverantörer. Ingram Micro kan dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som
tillgängliggör produkter och tjänster genom oss. Till exempel kan vi dela dina personuppgifter med en
tredjepartsleverantör om du köper eller får tillgång till en produkt genom oss, eller genom en återförsäljare
eller distributör av Ingram Micro.
Återförsäljare och distributörer. Ingram Micro kan dela dina personuppgifter med återförsäljare och
distributörer som tillgängliggör produkter och tjänster genom webbplatsen. Till exempel kan vi dela dina
personuppgifter om du köper eller får tillgång till en produkt genom en återförsäljare eller distributör.
Tredje parts tjänsteleverantörer. Ingram Micro kan ge dina personuppgifter till tredje parter som
tillhandahåller tjänster som hjälper oss med webbplatsen och med att uppnå målen. Dessa tredje parter
kan till exempel vara leverantörer av kundtjänst, hantering av betalningar, e-post- och meddelandesupport,
hosting, förvaltning, underhåll, informationsanalyser, färdigställande eller leverans av produkt, eller andra
tjänster som vi erhåller genom outsourcing. Vi strävar efter att kräva att dessa tredje parter endast
använder dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för tjänsten och att de ska skydda dina
personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy samt tillämplig lag.
Närstående bolag och affärsenheter. Ingram Micro kan dela dina personuppgifter med våra närstående
bolag, oavsett om dessa bolag använder Ingram Micros märke eller ej. Vi kan också dela dina
personuppgifter med andra affärsenheter som också erbjuder produkter eller tjänster under Ingram Micros
märke eller något av våra andra märken. Våra närstående bolag och affärsenheter använder de
personuppgifter vi delar med dem på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy.
Andra användare. Ingram Micro kan dela dina personuppgifter med andra användare om du väljer att
interagera med dessa användare (eller begär att vi kommunicerar med dem å dina vägnar) via
webbplatsen. Det kan bland annat handla om att möjliggöra kommunikation med andra användare eller att
lägga ut personuppgifter på delar av webbplatsen som är tillgängliga för andra användare. Du bör vara
medveten om att personuppgifter (eller annan information) som läggs ut på dessa delar kan läsas, samlas
in och användas av andra som har tillgång till dem.
Brottsbekämpning och säkerhet. Ingram Micro kan dela dina personuppgifter med brottsbekämpande
myndigheter och statstjänstemän i händelse av brottsutredning, påstådd illegal verksamhet eller
verkställighetsåtgärder. Ingram Micro kan dela dina personuppgifter enligt vad som krävs eller tillåts enligt
lag. Det kan handla om svar på stämningsansökan, domstolsbeslut, andra juridiska processer eller så som
vi anser vara nödvändigt för att utöva eller genomdriva våra rättigheter, inklusive att försvara oss mot
potentiella eller faktiska rättsliga yrkanden mot oss. Ingram Micro kan lämna ut dina personuppgifter om vi
tror att en sådan åtgärd krävs för att skydda eller försvara rättigheter, egendom, intressen eller säkerhet för
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Ingram Micro, någon av våra användare, återförsäljare eller leverantörer, eller några andra tredje parter,
eller för att agera i brådskande fall för att skydda säkerheten av Ingram Micro, dess anställda eller
allmänheten.
Försäljning eller förvärv av tillgångar. Om Ingram Micro överför ägande eller kontroll av någon del av
Ingram Micro eller webbplatsen till tredje part, oavsett om det handlar om förvärv, fusion, omorganisering
eller annan disposition av hela eller del av vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier (gäller även i
samband med konkurs och liknande förfaranden), kan vi överföra dina personuppgifter till sådan tredje
part, under förutsättning att sådan tredje parts användning av dina personuppgifter fortsatt följer tillämplig
lag.
7. Säkerhet för personuppgifter
Ingram Micro vidtar kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska kontroller och åtgärder för att säkra
och skydda dina personuppgifter från otillåten förlust, felaktig användning och otillåtet utlämnande. Tyvärr
går det inte att garantera att data som överförs via eller som finns tillgängliga på internet är 100 procent
säkra. Även om Ingram Micro strävar efter att skydda alla personuppgifter kan Ingram Micro inte
säkerställa eller garantera att personuppgifter hålls helt skyddade mot felaktig användning av hackare eller
mot annan bedräglig eller kriminell verksamhet, eller i händelse av fel på maskinvara, programvara eller
telenät. Ingram Micro meddelar dig i händelse av att vi får vetskap om en säkerhetsöverträdelse som
omfattar din personligt identifierbara information (såsom definieras av tillämpliga utländska, federala,
delstatliga och lokala lagar) som lagras av eller för oss. Genom att av någon anledning ge oss din epostadress ger du ditt uttryckliga medgivande till att få elektroniska meddelanden från oss i händelse av
sådan säkerhetsöverträdelse.
8. Tillgång till personuppgifter
Om du kontaktar Ingram Micro och begär att Ingram Micro ger dig tillgång till de personuppgifter vi har om
dig eller att ta bort dina personuppgifter från Ingram Micros system och register, kommer Ingram Micro, i
enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag, att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att uppfylla
din begäran. På grund av tekniska restriktioner och det faktum att Ingram Micro säkerhetskopierar sina
system, kan det hända att dina personuppgifter fortsatt ligger kvar i Ingram Micros system ett tag efter att
de har raderats, och du kan inte förvänta dig att dina personuppgifter tas bort helt från Ingram Micros
system även om din begäran om borttagning har accepterats.
Om dina personuppgifter förändras, kan du korrigera, uppdatera eller radera dem via webbplatsen eller
genom att kontakta oss enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.
Ingram Micro förbehåller sig rätten att avböja begäranden om tillgång till eller borttagning av
personuppgifter om: (1) utlämnande eller borttagning av de berörda uppgifterna inte krävs eller tillåts enligt
tillämplig lag eller (2) begäran, efter Ingram Micros eget gottfinnande, är återkommande eller besvärande.
Om uppgifterna inte kommer eller inte kan lämnas ut, ges individen som lämnat in begäran de anledningar
som finns för att de inte lämnas ut.
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Som skydd mot bedräglig begäran om åtkomst förbehåller Ingram Micro sig rätten att begära tillräcklig
information för att bekräfta identiteten hos parten som lämnat in begäran innan de beviljar tillgång eller gör
några korrigeringar.

9. Korrekthet
Det är ditt ansvar att tillhandahålla Ingram Micro med korrekta personuppgifter. Med undantag för vad som
annars anges i denna sekretesspolicy ska Ingram Micro endast använda dina personuppgifter på ett vis
som överensstämmer med ändamålet de samlades in för eller på ett vis som du i efterhand gett ditt
tillstånd till. I den utsträckning det krävs för dessa ändamål ska Ingram Micro vidta rimliga åtgärder för att
säkerställa att personuppgifterna är korrekta, fullständiga, aktuella och relevanta för den avsedda
användningen.
10. Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla ändamålen som beskrivs i denna
sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag eller för att på annat vis
uppfylla rättsliga förpliktelser.
11. Ytterligare bestämmelser
Barn. Webbplatsen är avsedd enbart för användning av individer som är 18 år eller äldre, och därmed riktar
sig webbplatsen inte mot barn under 13 år. Ingram Micro ber inte om och samlar inte medvetet in
personuppgifter från barn under 13 år.
Spåra inte. Vissa webbläsare och andra enheter du använder för att öppna webbplatsen kan låta dig ange
att du inte vill ”spåras” på nätet. För tillfället reagerar inte webbplatsen på signaler om att inte spåra. Vi
ändrar inte din upplevelse av webbplatsen och vi ändrar inte personuppgifter som vi samlar in från dig
genom webbplatsen, baserat på huruvida sådan preferens har angetts.
Dina sekretessrättigheter i Kalifornien. Enligt kalifornisk lag har invånare i Kalifornien rätt att kräva att
företag talar om för dem hur deras personuppgifter har delats med tredje parter i
direktmarknadsföringssyfte. Enligt kalifornisk lag omfattar ”personuppgifter” ditt namn, din signatur, ditt
personnummer, din fysiska beskrivning, din adress, ditt telefonnummer, ditt passnummer, ditt
körkortsnummer eller ID-kortsnummer, ditt försäkringsnummer, din utbildning, ditt arbete, tidigare arbeten,
ditt kontonummer, ditt bankkortsnummer, annan finansiell information, medicinsk information och
sjukförsäkringsinformation. Det finns ett undantag till detta krav för företag som har antagit en policy som
säger att de inte lämnar ut en persons personuppgifter till tredje part i direktmarknadsföringssyfte om den
personen har valt att avstå från utlämnande av personuppgifter till tredje part i sådant syfte (detta ska
anges i sekretesspolicyn). Vi har antagit en policy som låter dig välja bort utlämnande av dina
personuppgifter till tredje part i direktmarknadsföringssyfte och omfattas därmed av detta undantag. Om du
vill avstå från att dela dina personuppgifter med tredje part i direktmarknadsföringssyfte kan du kontakta
oss på: legaldept@ingrammicro.com.
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Dina sekretessrättigheter inom EU. Kontrollanten av alla personuppgifter som behandlas av oss är Ingram
Micros närstående bolag i Schweiz eller det EES-land som samlar in personuppgifterna. Om du har några
frågor om de personuppgifter du har skickat in till respektive närstående bolag, ber vi dig kontakta det
berörda bolaget. Du har ingen direkt tillgång till de personuppgifter som finns lagrade på våra servrar. Om
du vill ändra eller ta bort dina personuppgifter, eller om du vill veta vilka personuppgifter som finns lagrade
om dig, kan du kontakta oss på: legaldept@ingrammicro.com. Vi kommer att göra alla rimliga
ansträngningar för att svara dig inom 15 arbetsdagar. Alla personuppgifter som tas emot och lagras av
Ingram Micro raderas efter fem år, med undantag för eventuella personuppgifter i dokument och filer som
vi måste spara under en längre tid enligt tillämplig lag. Vi kan till exempel inte radera personuppgifter som
står på momsfakturor innan vi kan radera fakturan från våra system.
Efterlevnad av lokala lagar. Sekretesspolicyn är en guide för Ingram Micro när det gäller personuppgifter
som samlas in från eller om dig på denna webbplats. Även om denna sekretesspolicy gäller
personuppgifter i allmänhet, kan det hända att de lokala lagarna, reglerna och bestämmelserna i
jurisdiktioner som gäller Ingram Micro (”lokala lagar”) har standarder som är strängare än denna
sekretesspolicy, i vilket fall Ingram Micro följer tillämplig lokal lagstiftning. Särskilda sekretesspolicyer kan
antas för att uppfylla specifika sekretesskrav i enskilda jurisdiktioner.
Dataöverföring över gränserna. Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i alla länder som vi har
anläggningar eller tjänsteleverantörer i, och genom att använda vår webbplats eller genom att ge oss ditt
medgivande (då så krävs enligt lag) samtycker du till överföringen av personuppgifter till länder utanför ditt
hemland, inklusive USA, där andra regler om skydd för personuppgifter kan gälla.
Dataöverföring över gränserna, från EU. För personuppgifter som samlats in i länder som tillhör
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz och överförts eller använts av Ingram Micro i
någon annan jurisdiktion, använder Ingram Micro godkända standardavtalsklausuler för internationell
överföring av personuppgifter. Ingram Micro har juridiska enheter runt om hela världen i olika jurisdiktioner,
och var och en av dessa enheter är ansvarig för de personuppgifter som samlas in, kontrolleras och
behandlas i enlighet med lagarna i respektive land å Ingram Micros vägnar. Till exempel kan
personuppgifter som samlats in från kunder lagras på servrar i USA eller andra länder.
Känslig information. Såvida vi inte uttryckligen begär det eller uppmanar till det, ber vi dig att inte skicka
oss, och att du inte lämnar ut, några känsliga personuppgifter (t.ex. information som förknippas med etniskt
ursprung, politiska åsikter, religion eller annan tro, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i
fackförbund) på eller via denna webbplats eller på annat vis. I de fall då vi begär eller uppmanar dig att ge
oss känsliga personuppgifter gör vi det med ditt uttryckliga medgivande.
Webbplatser tillhörande tredje part. Utöver tillgång till produkter och tjänster kan webbplatsen innehålla
länkar till andra webbplatser och webbtjänster. Denna sekretesspolicy gäller inte för sådana webbplatser
och tjänster, och de integritetsskyddsrutiner som tillämpas av sådana webbplatser och tjänster kan skilja
sig från de som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om du skickar in personuppgifter till någon av de andra
webbplatserna eller tjänsterna, styrs dina personuppgifter av de sekretesspolicyer som gäller för de
webbplatserna och tjänsterna. Ingram Micro uppmanar dig att noga läsa igenom sekretesspolicyn för alla
webbplatser och webbtjänster du besöker.
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Efterlevnad. Ingram Micro kommer att genomföra en egenkontroll för att bekräfta efterlevnad av denna
sekretesspolicy och kommer med jämna mellanrum bekräfta att sekretesspolicyn är korrekt, fullständig
med avseende på den information som den avses omfatta, att den är väl synlig, implementerad och
tillgänglig.
Om du tror att dina personuppgifter har behandlats eller lämnats ut i strid med denna sekretesspolicy,
uppmanar Ingram Micro dig att uttrycka din oro med hjälp av kontaktuppgifterna som tillhandahålls i denna
sekretesspolicy. Ingram Micro utreder och försöker att lösa alla klagomål och tvister gällande användning
och tillhandahållande av personuppgifter.
Revideringar. Det kan hända att Ingram Micro då och då reviderar denna sekretesspolicy efter eget
gottfinnande, så att den återspeglar förändringar i våra affärsmetoder. Om vi reviderar denna
sekretesspolicy, meddelar vi dig genom att lägga ut den uppdaterade sekretesspolicyn på webbplatsen.
Ändringar i sekretesspolicyn träder i kraft och gäller för de uppgifter som samlas in från och med det datum
då Ingram Micro lägger upp den reviderade sekretesspolicyn på webbplatsen. Din fortsatta användning av
webbplatsen efter det att ändringarna har trädit i kraft ses som ditt godkännande av ändringarna.
Frågor. Om du har några frågor om eller problem med sekretesspolicyn, Ingram Micros
integritetsskyddsrutiner, vår insamling eller användning av dina personuppgifter, eller om du vill få tillgång
till dina personuppgifter, kan du kontakta oss på: https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx eller
legaldept@ingrammicro.com. Om vi behöver kontakta dig gällande något problem eller någon händelse
som berör denna sekretesspolicy, dina personuppgifter eller webbplatsen, gör vi det genom epostadressen, telefonnumret eller postadressen som vi har registrerat för dig.
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