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Salesforce har certifierat vissa av våra tjänster där vi agerar som personuppgiftsbiträde enligt EU-USA Privacy Shield-ramverk för 
skydd av personuppgifter och Schweiz-USA Privacy Shield-ramverk för skydd av personuppgifter (certifieringen finns här). 

 

Omfattning: Salesforce.com, inc. och våra amerikanska dotterbolag Demandware LLC, Heroku Inc., Krux Digital LLC and 
Quip LLC uppfyller principerna i Privacy Shield-ramverket och Schweiz-USA Privacy Shield-ramverk för skydd av 
personuppgifter vad gäller personuppgifter som skickas in av Salesforces kunder i förlitan på Privacy Shield till följande 
onlinetjänster: Sales Cloud, Service Cloud, Force.com, Communities, Chatter, Site.com, Database.com, Analytics Cloud, 
Commerce Cloud, Einstein Discovery, Financial Services Cloud, Health Cloud, Heroku, Krux, Pardot, Quip, Salesforce 
Quote-to-Cash och Work.com. 

 
Data som behandlas: Salesforce tillhandahåller onlineverktyg som våra kunder använder för att driva delar av sina verksamheter. 
Dessa inkluderar bland annat verktyg för hantering av kundrelationer, kundservice, socialt engagemang, skapandet av 
communitygemenskaper, dataanalys, intern hantering av anställda och plattformar för att bygga onlineapplikationer. Vid 
tillhandahållandet av dessa verktyg behandlar Salesforce data som våra kunder skickar in till våra tjänster eller ger oss i uppdrag att 
behandla å deras vägnar. Salesforces kunder avgör själva vilka data som skickas in, men vanligtvis handlar det om t.ex. kontakt- 
och faktureringsuppgifter till kunder, potentiella kunder, prospekt, anställda och användare av onlineverktyg. 

 
Syfte med databehandlingen: Salesforce behandlar data som kunder skickar in i syfte att tillhandahålla Salesforces onlinetjänster 
åt våra kunder. För dessa ändamål kan Salesforce få åtkomst till data för att kunna tillhandahålla tjänster, för att korrigera och 
åtgärda problem med teknik eller tjänster, samt för att följa instruktioner från den Salesforce-kund som har skickat in uppgifterna 
eller i syfte att uppfylla avtalade krav. 

 
Frågor och klagomål: Om du anser att Salesforce lagrar dina personuppgifter inom ramen för någon av tjänsterna som omfattas 
av vår Privacy Shield-certifiering, kan du ställa frågor eller framföra klagomål angående vår efterlevnad av Privacy Shield till 
privacy@salesforce.com. Salesforce svarar inom 45 dagar. Om du inte är nöjd med vår hantering av en fråga eller ett klagomål 
rörande personlig integritet eller vår användning av personuppgifter, vänligen kontakta vår oberoende tredjepartsorganisation 
baserad i USA som erbjuder medling vid tvister (kostnadsfritt): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Om varken 
Salesforce eller vår tvistlösningsleverantör 
lyckas åtgärda ditt klagomål kan du i vissa fall begära att ärendet ska behandlas vid ett bindande skiljeförfarande genom Privacy 

Shield Panel. 

 
Tredje parter som kan komma att ta emot personuppgifter: Salesforce använder ett begränsat antal externa tjänsteleverantörer 
som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till kunder. Dessa tredjepartsleverantörer erbjuder kundsupport för våra kunder, utför 
databasövervakning och andra tekniska åtgärder, hjälper till med överföring av data och tillhandahåller datalagringstjänster. Dessa 
externa företag kan komma åt, behandla eller lagra personuppgifter i anslutning till att de tillhandahåller sina tjänster. Salesforce har 
avtal med dessa externa företag som begränsar deras tillgång till, användning av och spridning av personuppgifter, i enlighet med 
våra Privacy Shield-åtaganden. Salesforce kan vara ansvariga om tredjepartsföretag inte uppfyller sina åtaganden och vi ansvarar 
för händelsen som gav upphov till skadan. 

 
Din rätt att få information om samt begränsa användning och spridning av personuppgifter: EU-medborgare och Swiss- 
medborgare har rätt att få information om sina personuppgifter som behandlas och har rätt att begränsa användningen och 
spridningen av sina personuppgifter. I och med vår Privacy Shield-certifiering har Salesforce åtagit sig att respektera dessa 
rättigheter. Eftersom Salesforces personal har begränsad möjlighet att komma åt data som våra kunder skickar in till våra 
tjänster, ber vi dig att uppge namnet på den Salesforce-kund som har skickat in dina uppgifter till våra tjänster när du begär 
information om eller vill begränsa användning eller spridning av dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar din begäran till den 
angivna kunden och bistår dem, vid behov, för att uppfylla din begäran. 

 
Myndighetstillsyn genom U.S. Federal Trade Commission: Salesforces åtaganden enligt Privacy Shield lyder under den 
amerikanska konsumentmyndighetens, United States Federal Trade Commission, befogenheter för granskning och vidtagande av 
åtgärder. 
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Tvingande utlämning av uppgifter: Salesforce kan tvingas att avslöja personuppgifter på begäran från offentliga myndigheter, 
bland annat i syfte att upprätthålla nationell säkerhet eller för att tillmötesgå tvångsåtgärder för upprätthållande av lag.. 


	Information om Salesforces certifiering

