JBT Allmän Integritetspolicy
Dela:

Senast uppdaterad: Maj 2018
Din integritet är viktig för oss. Därför har John Bean Technologies och dess anknutna bolag ("JBT")
skapat denna integritetspolicy i enlighet med gällande lag och för att demonstrera vårt engagemang
för integritet. Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av information JBT samlar in från och om
dig samt våra informationsutbyten, inklusive men inte begränsat till innehållet, tjänsterna,
programmen och relaterade aktiviteter som genomförs via www.jbtc.com och följande relaterade
webbplatser (gemensamt kallat "Webbplats"):










http://amss.co
www.abprocess.com
www.avure-hpp-foods.com
www.myjbtsystems.com
www.plfinternational.com
www.schroeder-maschinen.de
www.sfds.eu
www.tippertie.com
www.wolf-tec.com

DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER ALLA PERSONUPPGIFTER OM DIG SOM VI SAMLAR
IN, HAR, ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT, OAVSETT HUR VI SAMLAT IN DEN (T.EX. VIA EN
WEBBPLATS ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT).
När vi hänvisar till "vi", "oss" eller "vår" menar vi JBT eller den specifika divisionen, dotterbolaget
eller det anknutna bolag som driver en webbplats, tillhandahåller innehållet eller behandlar
information som mottas genom den, beroende på vad som är lämpligt och tillämpligt. När vi
hänvisar till "du" eller "din" menar vi den person som använder den här Webbplatsen. Om personen
som använder Webbplatsen gör det på uppdrag av eller för en annan persons räkning, inklusive ett
företag eller andra organisationer, betyder också "du" eller "din" den personen, inklusive ett
företag. Denna Integritetspolicy gäller inte för anställda.

ALLMÄN UTLÄMNING
Denna Webbplast drivs i USA och den avsedda användningen är mellan företag. Om du
besöker denna webbplats utanför USA, notera att genom att lämna din information överförs den till,
lagras eller behandlas i USA och andra länder där vårt datacenter och våra servrar är placerade och
drivs. I det här avsnittet anges den allmänna integritetspolicyn för USA. Personer i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet bör läsa bestämmelserna i vår Europeiska Integritetspolicy. Om du
befinner dig utanför USA och inte vill tillåta överföring av dina personuppgifter till USA, bör du
inte använda den här webbplatsen och välja bort insamling av cookies. Läs vår Cookies-policy.

Affärsinformation. Denna Webbplats är inte avsedd för konsumenter eller privatpersoner. Vi
samlar in dina företagskontaktuppgifter, t.ex. ditt fullständiga namn och ditt företags namn, epostadress, telefonnummer, adress och annan arbetsrelaterad information du förser oss med.
Vi tar din integritet och skydd av dina personuppgifter på stort allvar. Vi kommer endast att lagra,
behandla och lämna ut dina personuppgifter när vi har ditt samtycke eller ett berättigat intresse och i
enlighet med lagen. Vi kommer att vara tydliga när vi samlar in personuppgifter och förklara vad vi
tänker göra med dem. Vi gör vårt bästa för att skydda din integritet genom lämplig användning av
informationssäkerhetsåtgärder.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION:
Insamling av Personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter från denna Webbplats, samt genom korrespondens, fax, e-post,
telefonförfrågningar, webbformulär och andra kommunikationsmedel. Vi samlar in sådan information
när vi marknadsför och tillhandahåller produkter eller tjänster till dig, samt andra lagliga ändamål.
Vi (och våra anknutna företag och auktoriserade tjänsteleverantörer) kan samla in, lagra och
använda information:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

om dina besök på, och användning av Webbplatsen,
när du beställer eller godkänner att köpa eller använda varor eller tjänster från JBT,
för att spåra garantirättigheter och -skyldigheter,
för att lämna produktinformation (oavsett om det gäller service eller något annat),
om alla transaktioner som utförs mellan dig och oss,
du ger oss till oss vid korrespondens med oss.
om du skapar ett konto hos oss kan vi fråga dig om ditt namn, ålder, geografisk plats och annan
demografisk information, e-postadress, gatuadress eller andra personuppgifter (du kan dock
besöka Webbplatsen utan att lämna den informationen) eller
h. om du köper JBT:s produkter och tjänster, samlar vi in fakturerings- och kreditkortsinformation.
Vi kan också samla in information om din dator och dina besök på den här Webbplatsen, t.ex. din IPadress, geografiskt plats, webbläsartyp, domännamn, hänvisningsadresser, åtkomsttider, besökstid
och antal sidvisningar. Vi kan använda denna information för administration av denna Webbplats för
att förbättra Webbplatsens användbarhet, tillhandahålla bättre tjänster, skicka nyhetsbrev,
uppdateringar, marknadsföringskommunikation och annan information som kan vara av intresse för
dig. Vi använder även externa tjänster, t.ex. Google Analytics, för att samla in data om våra
besökare på Webbplatsen. Vi kan ibland ge våra auktoriserade tjänsteleverantörer tillgång till
samlad statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster, användning och relaterad information.
JBT uppmanar dig att läsa igenom integritetsmeddelanden för webbplatser du väljer att länka till från
JBT, så att du förstår hur dessa webbplatser samlar in, använder och delar din information. JBT är
inte ansvarig för integritetsmeddelanden eller annat innehåll på webbplatser utanför JBT:s
webbplats.

Cookie-meddelande och -policy

Denna webbplats använder cookies från första och tredje part enligt vår policy nedan, för tekniska,
analytiska och reklamändamål.
Kakor från första part hänvisar till cookies som anges för vår Webbplats, vi är de enda som har
tillgång till denna information. Å andra sidan ger tredje parts-cookies eller förfrågningar andra tredje
parter tillgång till den insamlade informationen.
Alla cookies är inte nödvändiga för att navigera på Webbplatsen. Kakor som används för analytiska
och reklamändamål, t.ex. Analytics- och Advertising-cookies (icke-nödvändiga cookies) är inte
nödvändiga för att navigera på vår Webbplats. Du har valet att inte godkänna, du kan när som helst
radera dem och fortsätta surfa normalt.
Vad är cookies och varför använder vi dem?
Cookies är filer som laddas ner på din dator eller mobilenhet när du besöker vissa webbplatser.
Cookies låter en webbplats t.ex. identifiera en användarsession, återkalla dina inställningar (t.ex.
språk), samla information om dina vanor och visa annonser som är anpassade efter dina önskemål.
Vi använder nödvändiga cookies för vårt berättigade intresse att underlätta din tillgång till, och
användning av den här Webbplatsen och vi ber om ditt samtycke till att använda reklam och
analytis-cookies (icke-nödvändiga cookies) så att vi kan mäta hur du interagerar med vårt
Webbplatsinnehåll. Du kan dock när som helst dra tillbaka ditt samtycke. För mer information, se
Dina alternativ.
Personuppgifter vi samlar in och de typer av cookies vi använder
Vår webbplats använder cookies från första och tredje part för tekniska, analytiska och
reklamändamål.
Cookies och information som samlats in genom denna Webbplats lagras under en viss period, men
du kan radera dessa cookies före utgångsdatumet.
De typer av cookies vi använder är:
Cookie-namn

Cookie-typ och syfte

Källa

Lagringstid

Analys
_ga

Advertising Google Analytics (icke-nödvändig).
Denna cookie används för reklam och
analysändamål. Denna cookie låter oss mäta
antalet besök på webbplatsen och därmed
förstå din webbplatsupplevelse och
segmentera nya besökare från återvändande.
Denna cookie spårar ditt beteende som t.ex.
besök och interaktion med vår webbplats.
Denna cookie samlar information som t.ex. IPadress, mest besökta sidor, hur du nått
webbplatsen eller antalet användare som delar
innehåll.

www.abprocess.com
http://amss.co
www.myjbtsystems.com

2 år

Cookie-sökning
_x-mapping-cnpnknme

Denna cookie möjliggör användning av
lastbalansering.

www.abprocess.com

Session

Cloudflare

Security Cloudflare (nödvändig).

http://amss.co

1 år

Denna cookie används för att identifiera
webbtrafik. Den här inte ihop med något
användar-id i webbapplikationen och lagrar inte
någon personligt identifierbar information.
Denna cookie används för att avgöra nya
sessioner/besök.

www.avure-hppfoods.com

30 min

_cfduid

Analytics
__utmb

Analytics_
_utmt

Denna cookie används för att kontrollera
begärandefrekvens.

www.avure-hppfoods.com

10 min

Analytics
__utmz
__utmc

Denna cookie lagrar information om källan eller
som förklarar hur användaren nådde
webbplatsen och fastställer också om
användaren var i en ny session/besök.
Denna cookie används för att skilja användare
och sessioner.

www.avure-hppfoods.com

6 mån
Session

www.avure-hppfoods.com

2 år

Analytics
_gat
_ga
_gid

Advertising Google Analytics (ickenödvändig). Dessa cookies används för
reklam och analysändamål. Dessa cookies
låter oss mäta antalet besök på webbplatsen
och därmed förstå din webbplatsupplevelse
och segmentera nya besökare från
återvändande. Dessa cookies spårar ditt
beteende som t.ex. besök och interaktion med
vår webbplats. Dessa cookies samlar
information som t.ex. IP-adress, mest besökta
sidor, hur du nått webbplatsen eller antalet
användare som delar innehåll.

www.tippertie.com
www.wolf-tec.com

2 år
1 dag

CloudFlare
ASP.NET_SessionId

Funktionalitet. Detta är en generell
plattformssessions-cookie som används av
våra webbplatser skrivna med Microsoft .NETbaserad teknik. Används för att behålla en
anonymiserad användarsession av servern.
AddThis Social sharing-widget. Dessa
cookies är associerade med widgeten AddThis
Social Sharing som är inbäddad i våra
webbplatser för att göra det möjligt för
besökare att dela innehåll med en rad andra
nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar
en uppdaterad delningsräknare. UVC-cookien
används för att spåra användningen av
AddThis.com-tjänsten. Den låter en användare
dela en webbsida med många sociala
webbplatser.
Prestanda: Dessa cookies är kopplade till
Sitecore Content Management System som
används för webbanalys för att identifiera
upprepade besök av unika användare.
Spårar användning av Addthis.com-tjänster

www.jbtc.com
www.tippertie.com

Session

www.jbtc.com

30 min
1 år
1 år

www.jbtc.com

10 år

www.jbtc.com

1 år

Denna cookie innehåller en referens till en
session som lagras på webbservern. Ingen
information lagras i användarens webbläsare
och denna cookie kan endast användas av den
aktuella webbplatsen.
Den lagrar den inloggade användarens
användarnamn och en krypterad nyckel som
låter en användare vara inloggad på en
webbplats och navigera utan inloggning igen.
Utan denna cookie kan en användare inte
fortsätta till områden på webbplatsen som
kräver autentiserad åtkomst.
Advertising Google Analytics (icke-

www.myjbtsystems.com

När
användaren
stänger
webbläsaren

Analytics
__utma

AddThis
_
_atuvs
_atuvc
uvc

Sc_analytics_global_cookie

loc
_PHPSESSID

Analytics

www.plfinternational.com

_ga
_gid

nödvändig). Dessa cookies används för
reklam och analysändamål. Dessa cookies
låter oss mäta antalet besök på webbplatsen
och därmed förstå din webbplatsupplevelse
och segmentera nya besökare från
återvändande. Dessa cookies spårar ditt
beteende som t.ex. besök och interaktion med
vår webbplats. Dessa cookies samlar
information som t.ex. IP-adress, mest besökta
sidor, hur du nått webbplatsen eller antalet
användare som delar innehåll.

www.jbtc.com

2 år
1 dag

Cookie-sökning
_x-mapping-mhjbcgol

Denna cookie är en sökning som utforskar
cookie-användningen på nätet.
Den besöker de populäraste platserna på
internet och ser sedan vilka cookies den fick
som ett resultat av det besöket.

www.plfinternational.com

Session

Oklassificerad
_ct_timezone
_ct_pointer_data
_ct_fkp_timestamp
_ct_ps_timestamp
_apbct_timestamp

Denna cookie lagrar information om
tidsstämplar

www.sfds.eu

Session

_apbct_cookies_test

Denna cookie används för att validera andra
cookies.

www.sfds.eu

Session

Med vem delar vi denna information?
Information som samlas in via Google Analytics delas med Google och dess samarbetspartners som
kan kombinera den med annan information du har givit eller som de har samlat in från din
användning av deras tjänster. Denna information lagras i Googles servrar i USA enligt deras
sekretesspraxis.
Dina alternativ
Du kan kontrollera och ta bort dessa cookies via dina webbläsarinställningar enligt följande:









Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Microsoft Internet Explorer
Safari för iOS (iPhone och iPad)
Chrome för Android
Windows Phone

Kontakt
Om du har några frågor eller funderingar angående vår användning av cookies kan du kontakta
oss på: privacy@jbtc.com.

LÄNKSIDOR
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. JBT ansvarar inte för sekretesspraxis
eller innehåll på sådana webbplatser, inklusive webbplatser som kan indikera ett särskilt förhållande
eller partnerskap med oss (t.ex. samarbetssidor eller sidor med "drivs av" eller "i samarbete med").
Vi delar inte information vi samlar med andra webbplatser om inte sådan delning avslöjas och
godkänns av dig. Andra länkade webbplatser kan emellertid samla in personuppgifter från dig som
inte står under vår kontroll. Kontrollera alltid integritetspolicyn för de webbplatser du kan besöka via
länkar från den här webbplatsen för att skydda din integritet. Observera att denna integritetspolicy
endast gäller för vår webbplats och inte på andra företags webbplatser som vi länkar till.
Offentliga forum
All information som du kan lämna ut på vår webbplats, i bloggar, på meddelandeforum, i chattrum
eller på andra offentliga platser på webbplatsen eller på andra webbplatser från tredje part som
webbplatsen kan länka till, blir offentlig information. Var försiktig när du lämnar ut personuppgifter på
sådana offentliga platser. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eventuella inlägg eller innehåll i ett
inlägg enligt vårt eget gottfinnande.

SOCIALA MEDIER
Vi kan samla in information från andra källor, t.ex. sociala medier, som kan dela information om hur
du interagerar med innehållet i sociala medier. Vi kontrollerar inte hur dina personuppgifter samlas
in, lagras eller används av sådan tredje parts webbplatser, program eller plattformar eller till vem de
lämnas ut. Du bör granska integritetspolicyerna och inställningarna på webbplatser för sociala
nätverk som du prenumererar på så att du förstår informationen som de kan dela. Om du inte vill att
dina nätverkswebbplatser ska dela information om dig måste du kontakta den webbplatsen och
avgöra om den ger dig möjlighet att välja bort att dela sådan information. JBT ansvarar inte för hur
dessa tredje parts webbplatser kan använda information som samlats in från eller om dig.

SÄKERHET
Vi använder skyddsåtgärder som är lämpliga för känsligheten av personuppgifter för att skydda dem
från förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, utlämning, kopiering, användning eller ändring. Dessa
skyddsåtgärder omfattar fysiska åtgärder, som begränsad tillgång till kontor och utrustning,
organisatoriska åtgärder, som säkerhetsnivåer och publicering av denna policy till lämplig personal
med instruktioner att agera i enlighet med dess principer (t.ex. begränsa tillgången till en "behovs"basis) och tekniska åtgärder, som användning av lösenord och/eller kryptering.
Ytterligare offentliggörande av våra skyddsåtgärder kan hjälpa dem som kan försöka kringgå dessa
säkerhetsåtgärder. Om du har några frågor angående säkerhet, kontakta oss direkt på
privacy@jbtc.com. För att se till att våra anställda följer vår integritetspolicy ger vi dem verktygen
och kunskapen för att skydda de personuppgifter de kan hantera. En anställd som bryter mot vår
integritetspolicy är föremål för disciplinära åtgärder, inklusive eventuell uppsägning och civilrättsliga
och/eller straffrättsliga åtal.

UTLÄMNING AV INFORMATION
JBT kan lämna ut personuppgifter när vi har anledning att tro att utlämning av denna information är
nödvändig för att identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som kan bryta mot avtal med JBT
eller kan orsaka skada eller störningar på (avsiktligt eller oavsiktligt ) våra rättigheter eller egendom,
andra webbplatsanvändare eller någon annan som kan skadas av sådana aktiviteter. Vi kan lämna
ut information som svar på en stämning, husrannsakan, i samband med rättsliga förfaranden eller i
enlighet med domstolsbeslut, rättsliga processer eller andra brottsbekämpande åtgärder. JBT kan
lämna ut eller få tillgång till personuppgifter när vi i god tro anser att lagen kräver det, för att hävda
våra lagliga rättigheter eller för att försvara sig mot rättsliga krav och för administrativa och andra
ändamål som vi anser vara nödvändiga för att upprätthålla, serva och förbättra våra produkter och
tjänster.

SVAR PÅ "SPÅRA INTE"-SIGNALER
Vissa webbläsare har möjligheten att sända "Spåra inte" -signaler. Eftersom enhetliga standarder för
"Spåra inte"-signaler ännu inte har antagits, bearbetar eller svarar JBT inte på "Spåra inte"-signaler.

COPPA (CHILD ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT) EFTERLEVNAD OCH RELATERAD
INFORMATION
COPPA (Child Online Privacy and Protection Act) reglerar insamling av information online från
personer under 13 år. Det är också vår policy att avstå från att medvetet samla in eller behålla
personuppgifter om någon person under 18 år. Lämna inte personuppgifter via webbplatsen om du
är under 18 år. Om du är under 18 år och redan har lämnat personuppgifter via webbplatsen, be
din förälder eller vårdnadshavare kontakta oss omedelbart på privacy@jbtc.com så att vi kan ta
bort sådan information från våra register.
Kontakt
Rikta alla frågor angående personuppgifter eller denna integritetspolicy till:
JBT Corporation
ATTN: Data Privacy Officer
70 West Madison Suite 4400
Chicago, IL 60602
E-post: privacy@jbtc.com

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy kan då och då ändras, eftersom vi lägger till nya funktioner, produkter och
tjänster, i takt med att lagar ändras och när branschens integritet och säkerhet ökar. Vi visar ett
ikraftträdandedatum på högst upp på varje integritetspolicy så att det blir enklare för dig att veta när
det har skett en förändring. Om vi gör någon väsentlig ändring i denna integritetspolicy när det gäller
användning eller utlämning av personuppgifter, kommer vi att meddela detta i förhand på denna
webbplats. Ändringar gäller för information som samlats in efter att ändringen har trätt i kraft.
Kontrollera denna integritetspolicy regelbundet för ändringar. Små ändringar eller ändringar som inte

påverkar enskilda personliga intressen väsentligt kan göras när som helst och utan föregående
meddelande. Din användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av bestämmelserna i denna
integritetspolicy och din fortsatta användning efter att sådana ändringar har publicerats utgör
godkännande av varje reviderad integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren i denna
integritetspolicy eller någon reviderad integritetspolicy, lämna webbplatsen omedelbart. Om du har
några frågor om denna integritetspolicy, webbplatsens praxis eller din interaktion med
webbplatsen, kan du kontakta oss på privacy@jbtc.com.

Europeisk Integritetspolicy
Både den Allmänna integritetspolicyn och denna Europeiska integritetspolicy gäller för personer som
är belägna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom att för sådana personer (och
endast för sådana personer), där bestämmelserna i den Allmänna integritetspolicyn och denna
Europeiska integritetspolicy inte kan tolkas konsekvent, kommer denna Europeiska integritetspolicy
att styra.
DENNA EUROPEISKA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER ALLA PERSONUPPGIFTER OM DIG
SOM VI SAMLAR IN, HAR, ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT, OAVSETT HUR VI SAMLAR IN DEM
(BÅDE GENOM WEBBPLATSEN OCH PÅ ANDRA SÄTT).
Denna Europeiska integritetspolicy gäller inte för anställda. JBT-anställda med hemvist i en EUmedlemsstat eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bör granska JBT:s
Integritetspolicy för europeiska anställda.
Personuppgifter
Personuppgifter är i allmänhet någon information om en identifierbar individ. De kan innehålla ditt
namn, ålder, adress, hemtelefonnummer eller e-postadress, personlig historik (inklusive finansiell
och kreditinformation, donationer, personlig hälsoinformation, fakturahistoria, familj och förhållanden
och straffrättslig eller brottslig information), personuppgifter relaterad till företagsengagemang,
arbetslivserfarenhet (tidigare och nuvarande), disciplin, inkomst och förmåner, journaler,
skatteregister och säkerhetsnivåer.
Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter från denna webbplats, samt genom korrespondens, fax, e-post,
telefonbegäranden, webbformulär och andra kommunikationsmedel. Vi samlar in sådan information
när vi marknadsför och tillhandahåller produkter och tjänster till dig, eller för andra lagliga ändamål.
Vi (och våra dotterbolag och auktoriserade tjänsteleverantörer) kan samla in, lagra och använda
information, t.ex.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

om dina besök på och användning av denna webbplats,
när du beställer eller godkänner att köpa eller använda varor eller tjänster,
för att spåra garantirättigheter och -skyldigheter,
för att lämna produktinformation (oavsett om det gäller service eller något annat),
om alla transaktioner som utförs mellan dig och oss,
du ger oss till oss vid korrespondens med oss,

g. om du skapar ett konto hos oss kan vi fråga dig om ditt namn, ålder, geografisk plats och annan
demografisk information, e-postadress, gatuadress eller andra personuppgifter (du kan dock
besöka Webbplatsen utan att lämna den informationen) eller
h. om du köper JBT-produkter och tjänster, samlar vi in fakturerings- och kreditkortsinformation.
Vi kan också samla in information om din dator och dina besök på den här webbplatsen, t.ex. din IPadress, geografiskt plats, webbläsartyp, domännamn, hänvisningsadresser, åtkomsttider, besökstid
och antal sidvisningar. Vi kan använda denna information för administration av denna Webbplats för
att förbättra Webbplatsens användbarhet, tillhandahålla bättre tjänster, skicka nyhetsbrev,
uppdateringar, marknadsföringskommunikation och annan information som kan vara av intresse för
dig. Vi använder även externa tjänster, t.ex. Google Analytics, för att samla in data om våra
besökare på Webbplatsen. Vi kan ibland ge våra auktoriserade tjänsteleverantörer tillgång till
samlad statistik om våra kunder, försäljning, trafikmönster, användning och relaterad information.
Vi samlar ofta in personuppgifter från dig eller från tredje part och som ombud på uppdrag av tredje
part, där vi har erhållit det nödvändiga samtycket att göra det, eller annat som tillåts enligt lag. Tredje
part är t.ex. företag vi arbetar med för att tillhandahålla tjänster till dig eller för din räkning, och
företag som utför outsourcing och andra tjänster åt oss (som systemutvecklings- och
underhållsföretag).
Så använder vi Personuppgifter
I allmänhet samlar vi huvudsakligen in personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till våra kunder,
för administrativa eller förvaltningskrav och för att förbättra våra relationer med kunder.
JBT samlar in och använder dina personuppgifter för att driva sin webbplats och leverera de tjänster
du efterfrågat.
JBT kan också använda dina personuppgifter för att informera dig om andra produkter eller tjänster
som finns tillgängliga från JBT och dess samarbetspartners. JBT kan också kontakta dig via enkäter
för att göra undersökningar om din åsikt om nuvarande produkter eller tjänster eller om potentiella
nya produkter eller tjänster som kan erbjudas.
JBT säljer inte, hyr inte ut eller leasar inte sina kundlistor till tredje part.
I sådana fall överförs inte dina personuppgifter (e-post, namn, adress, telefonnummer) till tredje part.
JBT kan dela data med betrodda partners för att hjälpa till att utföra statistisk analys, skicka ett epostmeddelande eller ett postmeddelande till dig, tillhandahålla kundsupport eller ordna leveranser.
Alla sådana tredje parter är förbjudna att använda dina personuppgifter till annat än att tillhandahålla
produkter eller tjänster till dig och de är skyldiga att behålla integriteten för dina uppgifter.
JBT kan hålla koll på de webbplatser och sidor våra användare besöker inom JBT för att avgöra
vilken information som är mest populär. Denna data kan användas för att leverera anpassat innehåll
och reklam till kunder vars beteende indikerar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.
JBT kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om det behövs enligt lag eller i god tro om en
sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) överensstämma med lagen eller följa rättsliga processer som
delges JBT eller webbplatsen, (b) skydda och försvara JBT:s rättigheter eller egendom, samt (c)
agera under akuta omständigheter för att skydda den personliga säkerheten hos JBT-användare
eller allmänheten.
Vi kan dela dina personuppgifter med andra affärsenheter i samband med försäljning, uppdrag,
fusion eller annan överföring av hela eller en delar av John Bean Technologies Corporations, eller
något av dess dotterbolag eller samarbetspartners, verksamhet eller tillgångar till sådan affärsenhet
(inklusive p.g.a. försäljning i samband med konkurs). Vi kommer att kräva att en sådan köpare,
uppdragsgivare eller annan efterträdande affärsenhet följer villkoren i denna integritetspolicy.

Vi förlitar oss på följande juridiska skäl för att behandla dina personuppgifter, nämligen:
Fullgöra ett avtal – Vi kan behöva samla in och använda dina personuppgifter för att ingå eller
fullgöra ett avtal som du eller ditt företag har med oss.
Samtycke – Om det krävs enligt gällande lagar, kommer vi att förlita oss på ditt samtycke för att
samla in dina personuppgifter.
Berättigade intressen – Vi kan använda dina personuppgifter för våra berättigade intressen att
förbättra våra produkter och tjänster. I överensstämmelse med våra berättigade intressen kan vi
använda teknisk information enligt beskrivningen i denna policy och använda personuppgifter för
våra marknadsföringsändamål.
Vi behandlar endast personuppgifter för de specifika ändamål som delges dig eller för andra
ändamål som uttryckligen är tillåtna enligt lag.
Få samtycke
Med undantag för vad som annars är tillåtet enligt lag, får vi erforderligt samtycke före insamling och,
under alla omständigheter, innan du använder eller lämnar ut dina personuppgifter för något syfte
som inte tidigare meddelats. Du kan ge ditt samtycke till oss muntligen, skriftligen, via elektronisk
kommunikation, eller på annat sätt som är rimligt för att ge ditt samtycke. Vi kommer att få ditt
uttryckliga samtycke om vi samlar in, använder eller lämnar ut känsliga uppgifter. Vi kan också dela
information med tredje part om du har gett oss samtycke. Ditt samtycke kan också vara inkluderat
under omständigheterna, t.ex. om du redan har lämnat personuppgifter till oss och du upprätthåller
ditt förhållande med oss eller där du ger våra representanter ditt telefonnummer så att vi kan
kontakta dig. Med undantag för vad som annars är tillåtet enligt lag, använder vi endast
informationen för det syfte som den gavs för. Vi kan då och då samla in, utnyttja eller lämna ut dina
personuppgifter baserat på ditt samtycke och enligt vad som annars är tillåtet enligt lag.
När ditt samtycke krävs kan du när som helst återkalla ditt samtycke (om det inte skulle göra det
oskäligt att juridiska förpliktelser uppfylls) genom att ett meddelande inom 30 dagar via e-post till
privacy@jbtc.com. Återkallandet av ditt samtycke kan dock påverka vår förmåga att tillhandahålla
produkter och tjänster till dig eller vår förmåga att upprätthålla vår relation med dig.
Tredje parter
Vi är fortfarande ansvariga för alla personuppgifter som kommuniceras till tredje part för bearbetning.
Därför säkerställer vi att tredje parter som tillhandahåller produkter eller tjänster på vår vägnar och
som får personuppgifter, måste följa syftet med denna integritetspolicy genom att ha jämförbara
säkerhetsnivåer eller, vid behov, genom att försäkra oss att de inte kommer att använda eller lämna
ut personuppgifterna för något annat ändamål än det syfte för vilket personuppgifterna delades.
Begränsningar
Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för att uppfylla de ändamål som identifierats för dig
före eller vid tidpunkten för insamling, eller andra rimliga och legitima ändamål eller enligt lag.
Vi använder inte eller lämnar ut dina personuppgifter, förutom för de ändamål för vilka de samlades
in eller nya ändamål som du har samtyckt till, eller som krävs eller på annat sätt tillåts enligt gällande
lag.

Vi behöver inte, som ett villkor för att tillhandahålla tjänster till dig eller för din räkning, eller som ett
administrativt krav, samtycka till insamling, användning eller utlämning av personuppgifter utöver
vad som är rimligt nödvändigt för sådana ändamål eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt
gällande lag.
Lagring av Personuppgifter
Vi kan registrera dina personuppgifter, inklusive korrespondens eller kommentarer. Vi kommer att
utnyttja, lämna ut eller behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de
ändamål för vilka de samlades in och för juridiska eller affärsmässiga krav. Vi kommer att fastställa
minsta och maximala lagringstider och förfaranden för att behålla och förstöra dina personuppgifter.
När personuppgifter lagras för att fatta ett beslut om dig, behåller vi sådan information under den
period som krävs för att följa våra interna policyer för efterlevnad och lagring av data.
Rättigheter för personuppgifter
Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du rätt till tillgång, rättelse,
radering, begränsning, invändning eller portabilitet för dina personuppgifter och rätten att lämna in
ett klagomål hos din dataskyddsmyndighet.
Tillgång till dina personuppgifter
Med förbehåll för de undantag som följer av gällande lag, kommer vi att tillgängliggöra
personuppgifter om dig som vi har samlat in, utnyttjat eller lämnat ut, på din skriftliga begäran. Vi
kommer att göra sådan information tillgänglig för dig i en form som är allmänt förståelig, inklusive att
förklara förkortningar eller koder och använda ett alternativt format, om det behövs. Skicka bara din
begäran om tillgång till oss genom att använda informationen i avsnittet "Kontakta oss" i slutet av
denna Europeiska integritetspolicy.
Välja bort & avprenumerera
Vi respekterar din integritet och ger dig möjlighet att välja bort kommunikation från JBT genom att
kontakta oss på privacy@jbtc.com.
Riktighet
Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att dina personuppgifter hålls
korrekta och fullständiga. Vi uppdaterar inte dina personuppgifter regelbundet, om inte en sådan
process är nödvändig eller om du ber oss att göra det. För att hjälpa oss att behålla och säkerställa
att dina personuppgifter är korrekta och aktuella, måste du informera oss om ändringar av de
personuppgifter du lämnat till oss.
Du kan när som helst ifrågasätta korrektheten eller fullständigheten av de personuppgifter vi har om
dig, med förbehåll för de undantag som följer av gällande lag. Om du visar att de personuppgifter vi
har om dig är felaktiga eller ofullständiga, kommer vi att ändra personuppgifterna efter behov. Vid
behov överför vi de ändrade uppgifterna till tredje part till vilka vi har givit dina personuppgifter.
Svarstider
Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att svara på var och en av dina skriftliga begäranden
senast 30 dagar efter mottagandet av sådana begäranden. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål

inom denna tidsfrist kommer vi, när det är möjligt, att meddela dig skriftligen. I tillämpliga fall har du
rätt att göra ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet med avseende på denna tidsgräns.
Kostnader
Vi strävar efter att i allmänhet tillhandahålla tillgång utan kostnad. Vi förbehåller oss dock rätten att
ta ut en rimlig avgift när du begär transkription, reproduktion eller överföring av sådan information. Vi
kommer att meddela dig, efter din begäran av transkription, reproduktion eller överföring, om det
belopp som kommer att debiteras. Du får då möjlighet att dra tillbaka din begäran innan du blir
debiterad.
Identifiering av dig i samband med begäran
Vi kan kräva att du ger oss tillräcklig information för att identifiera dig innan vi lämnar information om
förekomst, användning eller utlämning av dina personuppgifter som vi har tillgång till. All sådan
information ska endast användas för detta ändamål.
Skyddsåtgärder
Vi använder skyddsåtgärder som är lämpliga för känsligheten av personuppgifter för att skydda dem
från förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, utlämning, kopiering, användning eller ändring. Dessa
skyddsåtgärder omfattar fysiska åtgärder, som begränsad tillgång till kontor och utrustning,
organisatoriska åtgärder, som säkerhetsnivåer och publicering av denna policy till lämplig personal
med instruktioner att agera i enlighet med dess principer (t.ex. begränsa tillgången till en "behovs"basis) och tekniska åtgärder, som användning av lösenord och/eller kryptering.
Kontakt
Vi välkomnar dina begäranden enligt denna Europeiska integritetspolicy eller frågor om hur vi
behandlar dina personuppgifter. Fyll i vårt begärandeformulär och skicka det till privacy@jbtc.com
så att vi kan behandla din begäran i tid.
Dessutom kan du kontakta vårt globala dataskyddskontor med hjälp av följande kontaktuppgifter:
JBT Corporation
ATTN: Data Privacy Office
70 West Madison Suite 4400
Chicago, IL 60602
E-post: privacy@jbtc.com
Tyskland:
Tipper Tie, Inc., som nu är ett dotterbolag till John Bean Technologies Corporation ("Tipper Tie") har
utsett ett dataskyddsombud (Datenschutzbeauftragter) för bearbetning där man är
personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta dataskyddsansvarig med hjälp av följande
kontaktuppgifter:
Sandra Marx
TIPPER TIE TECHNOPACK GMBH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Telefon: +49 40 72 77 04 0
E-post: smarx@tippertie.com

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy kan då och då ändras, eftersom vi lägger till nya funktioner, produkter eller
tjänster, i takt med att lagar ändras och när branschens integritet och säkerhet ökar. Vi visar ett
ikraftträdandedatum på högst upp på varje integritetspolicy så att det blir enklare för dig att veta när
det har skett en förändring. Om vi gör någon väsentlig ändring i denna integritetspolicy när det gäller
användning eller utlämning av personuppgifter, kommer vi att meddela detta i förhand på denna
webbplats. Ändringar gäller för personuppgifter som samlats in efter att ändringen har trätt i kraft.
Kontrollera denna integritetspolicy regelbundet för ändringar. Små ändringar eller ändringar som inte
påverkar enskilda personliga intressen väsentligt kan göras när som helst och utan föregående
meddelande. Din användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av bestämmelserna i denna
integritetspolicy och din fortsatta användning efter att sådana ändringar har publicerats utgör
godkännande av varje reviderad integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren i denna
integritetspolicy eller någon reviderad integritetspolicy, lämna webbplatsen omedelbart. Om du har
några frågor om denna integritetspolicy, webbplatsens praxis eller din interaktion med webbplatsen,
kan du kontakta oss på privacy@jbtc.com.

