
Ball Corporation användarvillkor och integritetspolicyer 

Tack för att du besökte vår webbplats.. Ball Corporation, dess dotterbolag och medlemmar uppskattar ditt intresse för 

vårt företag och våra produkter. Följande användarvillkor och integritetspolicyer gäller för användning av denna 

webbplats. Klicka på användarvillkoren och integritetspolicyn nedan för mer information.  

1. Användarvillkor - Allmänt: Adresserar allmän information om alla Ballwebbplatser, webbplatsens innehåll, 

varumärken, garantier och allmänna användarvillkor och ämnen.  

a. Användarvillkor - Anställdsportal: Kompletterar användarvillkoren - Allmänt med information specifik 

för användarvillkoren för anställdsportalen.  

b. Användarvillkor - Kundportal: Kompletterar användarvillkoren - Allmänt med information som är 

specifik för användarvillkoren för Kundportalen.  

 

2. Integritetspolicy - Allmänt: Tillhandahåller information om Balls allmänna policy för att skydda personuppgifter, 

information som Ball samlar in i samband med din användning av denna webbplats, dina interaktioner med Ball, 

vem du ska kontakta om du har ytterligare frågor och andra relaterade frågor.  

a. Integritetspolicy - Sökande: Kompletterar integritetspolicyn - Allmänt med information som är specifik 

för hur Ball använder information som behandlas under jobbansökan.  

b. Integritetspolicy - Anställda: Kompletterar integritetspolicyn - Allmänt med information som är specifik 

för hur Ball använder information som behandlas under anställningen.  

c. Integritetspolicy - Pensionärer och förmånstagare: Kompletterar integritetspolicyn - Allmänt med 

specifik information om hur Ball använder information efter en anställd pensionerats från Ball.  

d. Integritetspolicy - Kunder, leverantörer och leverantörer: Kompletterar integritetspolicyn - Allmänt 

med specifik information om hur Ball använder information som behandlas under kommersiella 

transaktioner.  

 

3. Cookie Policy: Tillhandahåller information om "cookies" som används av Ball, vilka cookies som krävs och vilka 

cookies är valfria.  

Genom att använda denna webbplats godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn. Om du inte samtycker till 

användarvillkoren och integritetspolicyn måste du avstå från att använda webbplatsen.  

Om du vill utöva dina preferenser eller lära dig mer om hur din information samlas in och används av Ball, vänligen 

skicka in en "personupplysningsförfrågan" via "Allmänt förfrågningsformulär" som finns här.  

Alla rättigheter förbehålls. All text, bilder, grafik, ljud, animationer, videor och andra medier, inklusive deras 

arrangemang på denna webbplats är föremål för upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter. 

Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part utan 

uttryckligt skriftligt medgivande från en auktoriserad representant för Ball Corporation. Denna webbplats kan innehålla 

bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.  

  

https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form


Användarvillkor – Allmänt  
1. Introduktion: Följande användarvillkor gäller för alla besökare eller användare (nedan kallad “Du”) på 

webbplatsen som finns på www.ball.com, samt alla webbplatser som tillhandahålls av, ägs eller drivs av Ball Corporation 

och dess dotterbolag och medlemmar, (singulärt och kollektivt "Ball") (alla webbplatser benämns singulärt och kollektivt 

"webbplatsen"). Webbplatsen är endast för informationssyften. Genom att använda webbplatsen eller ladda ner 

material från sajten, samtycker du till att följa dessa användarvillkor, integritetspolicyn och cookiepolicyn, som alla kan 

komma åt HÄR. Om du inte samtycker till att följa dessa användarvillkor och integritetspolicyn är du förbjuden att 

använda eller interagera med webbplatsen.  

 

2. Begränsad licens: Webbplatsen och dess innehåll, inklusive men inte begränsad till information, layout, 

presentation, dokument och all annan information som finns på webbplatsen (kollektivt benämnd ”innehåll”) är 

upphovsrättsskyddad och skyddad av världsomspännande upphovsrätt och andra lagar om immateriell egendom. Du 

samtycker till att följa alla upphovsrättslagar och andra lagar om immateriell egendom över hela världen när du 

använder denna webbplats. Med undantag för vad som uttryckligen anges här ger Ball inte någon uttrycklig eller 

underförstådd rätt eller licens till dig under några patent, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter eller annan 

immateriell egendom och behåller alla rättigheter därtill. Med förbehåll för dessa användarvillkor ger Ball dig en icke-

exklusiv, icke-överförbar, odelbar, begränsad licens för åtkomst, användning och visning av denna webbplats och dess 

innehåll för din personliga, icke-kommersiella användning. 

 

3. Varumärken: BALL, Ball-logotypen och namnen på Ball-produkter är varumärken eller registrerade varumärken 

som tillhör Ball Corporation eller dess dotterbolag, i tillämpliga fall. Alla rättigheter förbehålls.  

 

4. Friskrivningsklausul: DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR” UTAN NÅGON 

FÖRESTÄLLNING ELLER GARANTI, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, AV NÅGOT SLAG, OCH ALLA GARANTIER 

EXKLUDERAS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-ÖVERTRÄDELSE ELLER 

LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. NÅGRA JURISDIKTIONER TILLLÅTER INTE UTSLUTNING AV IMPLICERADE 

GARANTIER, SÅ DE OVANSTÅENDE UTESLUTNINGARNA KANSKE INTE GÄLLER DIG.  

 

MATERIALEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. BALL GARANTERAR INTE EXAKTHETEN ELLER 

FULLSTÄNDIGHETEN AV MATERIALEN ELLER PÅLITLIGHETEN FÖR ALLA RÅD, ÅSIKT, YTTRANDE ELLER ANNAN 

INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS GENOM WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT  OM DU LITAR PÅ NÅGON 

SÅDAN ÅSIKT, RÅD, YTTRANDE, MEMORANDUM ELLER INFORMATION, SKA DET VARA PÅ EGEN RISK. BALL FÖRBEHÅLLER 

SIG RÄTTEN, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN SKYLDIGHET, ATT KORRIGERA EVENTUELLA FEL ELLER 

UTELÄMNANDEN I NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN. BALL KAN GÖRA ANDRA ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN, MATERIAL 

OCH PRODUKTER, PROGRAM, TJÄNSTER ELLER PRISER (OM SÅDANA FINNS) SOM BESKRIVS PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM 

HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.  

 

5. Tredjeparts webbplatser och innehåll: Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av 

andra enheter eller tredjepartsinnehåll som inte är under Balls kontroll. Om du använder tredjepartswebbplatser eller 

innehåll från tredje part kan du lämna den här webbplatsen. Om du bestämmer dig för att besöka någon länkad 

webbplats eller innehåll från tredje part, gör du det på din egen risk och det är ditt ansvar att vidta alla skyddsåtgärder 

för att skydda mot virus eller andra destruktiva element. Ball ger ingen garanti, representation eller godkännande av 

eller avseende någon länkad webbplats eller informationen som visas på den eller någon av de produkter eller tjänster 

som beskrivs därpå.  

 

Balls inkludering av tredjeparts webbplatslänkar eller innehåll från tredjepart på webbplatsen utgör inte och ska inte 

http://www.ball.com/


tolkas utgöra Balls bifall, godkännande av, sponsring av eller förhållande till någon tredje parts webbplats eller innehåll 

från tredjepart. Vidare, inkludering av tredjeparts webbplatslänkar eller innehåll från tredjepart på webbplatsen utgör 

inte och ska inte tolkas som att en representation av någon länkad webbplats är behörig att använda något varumärke, 

handelsnamn, logotyp eller copyright-symbol för Ball eller någon annan av dess dotterbolag eller medlemmar.  

 

Du samtycker till att försvara och hålla Ball oskadd från allt ansvar som kan uppstå till följd av att du använt eller förlitat 

dig på tredjepartswebbplatser eller innehåll från tredjepart.  

 

6. Externa länkar till webbplatsen: Att skapa externa länkar till denna webbplats är förbjudet utan uttryckligt,  

skriftligt tillstånd från en behörig representant för Ball. Skriftlig behörighet att skapa externa länkar till denna webbplat s 

är enligt Balls gottfinnande.  

 

7. Begränsningar: Det är förbjudet att skicka information till webbplatsen som är falsk, vilseledande eller felaktig 

enligt vad som beskrivs nedan i avsnitt 7: Information som getts av dig.  

 

a. Automatiserade användningsmedel: Dessutom är det förbjudet att använda någon ”djuplänk” (”deep-

link”), ”page-scrape”, ”robot”, ”spider” eller annan automatisk eller automatiserad enhet, program, algoritm, 

metod eller liknande eller motsvarande manuell process, för att komma åt, skaffa, kopiera eller övervaka någon 

del av denna webbplats eller dess innehåll. Detta gäller reproduktion, förvärv eller presentation av innehållet.  

 

b. Avbrott och obehörig åtkomst: Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta webbplatsens 

funktioner på något sätt, eller få obehörig åtkomst till webbplatsens funktioner, system, program, nätverk, 

innehåll eller andra relaterade objekt som är anslutna, visas, eller används i samband med denna webbplats. 

Sådant förbjudet beteende inkluderar, men är inte begränsat till, dataintrång, lösenordsmining, bryter mot 

webbplatsens säkerhet, testar webbplatsens sårbarhet, lägger en orimlig eller oproportionerligt stor belastning 

av trafik eller data på webbplatsens infrastruktur eller Balls nätverk eller system, eller andra aktiviteter eller 

medel för att avbryta eller få obehörig åtkomst till webbplatsen.  

 

c. Export- och handelskontroll: Du samtycker till att inte importera, exportera, återexportera eller överföra, 

varken direkt eller indirekt, någon del av denna webbplats eller någon information som tillhandahålls här i strid 

med alla Amerikas förenta stater, utländska eller andra tillämpliga lagar och förordningar.  

 

8.  Information tillandahållen av dig:  

a. Godkännande för användning av information: Genom att använda denna webbplats godkänner du Balls 

användning av information som rör din användning av webbplatsen och all information du skickar via denna 

webbplats. Information som erhålls regleras av webbplatsens användarvillkor, integritetspolicy och cookie-

policyer, som alla kan komma åt HÄR.  

 

b. Konfidentiell eller proprietär information: Ball kräver att du inte skickar konfidentiell eller proprietär 

information till Ball via webbplatsen. Du samtycker till att information eller material som du eller personer som 

handlar på din räkning tillhandahåller Ball via webbplatsen inte är konfidentiell eller proprietär. Om du skickar 

konfidentiell eller proprietär information till Ball via webbplatsen, accepterar du att skydda, försvara och hålla 

Ball fri från fordringar, rättegångar, skadestånd, kostnader och andra utgifter (inklusive advokat avgifter) som 

uppstår direkt eller indirekt från att du skickar informationen, såsom förklaras nedan i avsnitt 9.  

 



c. Informationens noggrannhet: Du föreställer och garanterar att all information du har tillhandahållit Ball 

via webbplatsen är sann, korrekt, aktuell och fullständig. 

 

d. Användningslicens: Genom att tillhandahålla information eller material till Ball via webbplatsen, oavsett 

om det är konfidentiellt eller proprietärt, beviljar du Ball en obegränsad, oåterkallelig, världsomspännande, 

royaltyfri licens för att använda, reproducera, visa, offentligt utföra, överföra och distribuera sådan information 

och material, och du samtycker till att Ball är fritt att använda alla idéer, koncept eller kunskap som du eller 

personer som handlar för din räkning ger till Ball.  

 

e. Lämpligt innehåll och inlämnande: Det är förbjudet att skicka information eller material till Ball som är 

ärekränkande, hotande, obscent, trakasserande eller på annat sätt olagligt, eller som innehåller det proprietära 

materialet av någon annan. Du garanterar att du inte kommer att skicka sådan information genom din 

användning av denna webbplats.  

 

f. Cookies: Företaget kan använda en teknik som kallas "cookies", som hjälper oss att ge dig skräddarsydd 

information. En "cookie" är en uppsättning data som en webbplatsserver lagrar på din dator som gör det möjligt 

för webbplatser att känna igen din dator och lagra dina poster när du flyttar från sida till sida. Cookies spårar 

också hur ofta du besöker en specifik webbplats från samma dator. För mer information, se Balls fullständiga 

cookiepolicy HÄR. 

 

9. Dataskydd: Ball har åtagit sig att skydda personuppgifter för alla personer som vi interagerar med. Ball har 

vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som företaget behandlar är 

rimligt skyddade. För mer information om policyer och rutiner för dataskydd, se Balls integritetspolicy som finns HÄR. 

 

10. Ersättning: DU SAMTYCKER TILL ATT SKYDDA, FÖRSVARA OCH HÅLLA BALL, DESS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, 

DIREKTÖRER, AGENTER, LEVERANTÖRER OCH ALLA ANDRA PARTER SOM ÄR INVOLVERADE I UTVECKLINGEN ELLER 

UNDERHÅLLET AV DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL FRIA FRÅN ALLA FORDRINGAR, RÄTTEGÅNGAR, 

SKADESTÅND, KOSTNADER OCH ANDRA UTGIFTER (INKLUSIVE ADVOKATSAVGIFTER) SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER 

INDIREKT AV DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS, 

DITT BROTT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER DINA INLÄGG ELLER INLÄGG VIA DENNA WEBBPLATS. 

 

11. Ansvarsbegränsningar: UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR BALL ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER 

MEDLEMMAR ANSVARA FÖR NÅGON ENHET FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJD- ELLER ANDRA 

SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV ÖVERTR ÄDELSER ELLER 

PROGRAM ELLER ANNAT DATA, SOM ÄR RELATERAD TILL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, 

INNEHÅLL, MATERIAL OCH FUNKTIONER PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ÄVEN OM BALL 

UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. 

 

12. Ändringar: Ball förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort någon 

del av dessa användarvillkor helt eller delvis, när som helst med eller utan förvarning. Ändringar i dessa användarvillkor 

kommer att gälla när meddelandet om sådan ändring publiceras. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att 

ändringar av dessa användarvillkor har publicerats kommer att anses acceptera dessa ändringar.  

 

Ball kan avsluta, ändra, suspendera eller avbryta någon aspekt av denna webbplats, inklusive tillgängligheten av 

funktioner på webbplatsen, när som helst med eller utan förvarning. Ball kan begränsa din åtkomst till delar av eller hela 

webbplatsen med eller utan förvarning eller ansvar. Ball kan säga upp auktorisationen, rättigheterna och licensen som 



anges ovan.  

 

13. Efterlevnad av digitala millennium lagen gällande upphovsrätt (DMCA-lagen): Om du har några problem med 

upphovsrätt till följd av informationen på denna webbplats ber vi dig kontakta oss så snart som möjlig t. Vi har åtagit oss 

att följa den digitala millenium lagen gällande upphovsrätt (17 U.S.C. § 512). Om du har klagomål eller invändningar mot 

innehållet på denna webbplats, vänligen kontakta:  

 

General Counsel 

Ball Corporation 

10 Longs Peak Drive 

Broomfield, CO 80021 

 

Du måste uppge följande information när du skickar ett problem eller klagomål om upphovsrätt:  

 

a. En fysisk eller digital signatur av ägaren eller en person som är auktoriserad att handla på ägarens 

vägnar (”Klagande”) av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts;  

b. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket eller de upphovsrättsskyddade verken (om flera verk) 

påstås ha kränkts;  

c. Identifiering av materialet som påstås kränkas eller bli föremål för kränkande aktiviteter, och som ska 

tas bort eller åtkomst till vilket ska inaktiveras;  

d. Tillräcklig information för att Ball ska kunna hitta det identifierade materialet;  

e. Tillräcklig information för att Ball ska kunna kontakta klaganden, inklusive till exempel adress, 

telefonnummer och e-postadress;  

f. Ett uttalande om att klaganden har en god tro för att hävda att materialet inte är godkänt av 

upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och  

g. Ett uttalande som bekräftar att informationen i meddelandet är korrekt, under straff för skadedom, att 

klaganden är ägaren eller är en auktoriserad part för att agera på ägarens vägnar av en exklusiv rätt som påstås 

kränkas.  

 

14. Gällande lag: Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av Ball från dess kontor inom United 

Kingdom . Ball garanterar inte att material på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra 

platser utanför Europe, Middle East and Africa Region. Det är förbjudet att få tillgång till webbplatsen från territorier där 

innehållet på webbplatsen är olagligt. Om du öppnar den här webbplatsen från en plats utanför tillämplig region är du 

ensam ansvarig för att alla lokala lagar följs.  

 

Dessa användarvillkor ska regleras av lagarna på United Kingdom utan ge upphov till konflikt om rättsliga principer.  

 

15. Hela avtalet: Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan Ball och dig med avseende på din användning av 

denna webbplats. Orsak till handling vad gäller din användning av webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter det 

att anspråket eller talan har uppstått. Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon 

bestämmelse i dessa villkor eller någon del därav, inte kan verkställas, ska den bestämmelsen verkställas i den maximala 

utsträckning som är tillåtet för att påverka avsikten med dessa villkor och återstående bestämmelser i användarvillkoren 

ska fortsätta med full kraft och verkan.  

 

  



Användarvillkor - Medarbetarportalen 
1. Introduktion: Dessa användarvillkor - Medarbetarportalen ger ytterligare information som är specifik för 

användningen av Ball-anställdsportal och Ball-interna kommunikationsverktyg och utrustning. Användarvillkoren - 

Medarbetarportalen l innehåller användarvillkoren - Allmänt. Var noga med att granska användarvillkoren - Allmänt 

eftersom den innehåller viktiga villkor för din användning av en Ballwebbplats enligt definitionen däri.  

 

I den utsträckning användarvillkoren - Allmänt och användarvillkoren - Medarbetarportalen kommer i konflikt ersätter 

användarvillkoren - Medarbetarportalen användarvillkoren - Allmänt eftersom det gäller din användning av Balls 

medarbetarportalen och interna kommunikationsverktyg.  

 

2. Allmän beskrivning av medarbetarportalen: Medarbetarportalen tillhandahålls Ball anställda, 

kontingentarbetare och liknande personer för intern kommunikation, nyheter, uppdateringar och resurser. Det 

underlättar arbetsrelaterad kommunikation och interaktioner som är relevanta för Ball verksamhet  och miljö.  

 

3. Ballpolicyer: Användning av medarbetarportalen måste följa dessa användarvillkor - medarbetarportalen, Balls 

integritetspolicy för globala data och andra Ballpolicyer som beskrivs nedan. Alla Ball-policyer gäller för alla inlägg, 

kommunikationer och interaktioner på medarbetarportalen. Följande lista innehåller flera, men inte alla, policyer som 

gäller för din användning av medarbetarportalen. Överträdelse av dessa policyer, eller andra Ball-policyer som inte listas 

här, kan leda till disciplinära åtgärder och till och med uppsägning av anställningen.  

 

a. HR Policyer:  

i. Respekt i Arbetsplats policyn (Global);  

ii. Förbud mot diskriminering, trakasserier och vedergällning (regionspecifikt);  

iii. Anställdas uppförande & disciplin (regionspecifik); och 

iv. Anställningsrelaterade intressekonflikter (global).  

b. Informationsteknologi:  

i. Lämplig användning (global);  

ii. Kapitalförvaltning (global);  

iii. Sekretess (global); och 

iv. Informationssäkerhet (global). 

c. Efterlevnad och föreskrifter: 

i. Globalt dataskydd (Global); och 

ii. Hot på arbetsplatsen och våld.   

d. Företagsrelationer:  

i. Offentliga angelägenheter (Global);  

ii. Public relations (Global); och  

iii. Aktivitet i sociala medier (global).  

Ballpolicyer, inklusive de som anges ovan, kan erhållas via medarbetarportalen eller från din personalrepresentant. Om 

du har frågor angående dessa policyer, vänligen kontakta din personalrepresentant.  

4. Rapportera problem: Medarbetarportalen är ett ställe att samarbeta med andra Ball-anställda, 

kontingentarbetare och andra liknande personer för att uppfylla jobbansvar och skyldigheter. Medarbetarportalen är 

inte avsedd och bör inte användas för att väcka oro över arbetsmiljön. Portalen är inte utrustad med verktygen för att 

hantera dessa typer av problem och kan inte hantera sekretess problem enligt lokala lagar på ett tillfredsställande sätt.  

 

I stället har Ball fastställt policyer och förfaranden för att rapportera problem angående arbetsplatsen. Om en anställd, 



kontingentarbetare eller annan person vill rapportera olämpligt beteende på arbetsplatsen, brott mot policyer eller 

andra liknande problem, vänligen rapportera dessa problem via fastställda policyer och kanaler. Om du har frågor, 

vänligen konsultera Balls policy för respekt på arbetsplatsen för allmän vägledning om hur du rapporterar problem till 

företaget. Du kan också konsultera med HR ansvarig eller en annan medlem av ledningen.  

 

 

  



Användarvillkor – Kundportal 
1. Introduktion: Dessa användarvillkor - Kundportal tillhandahåller ytterligare information som är specifik för 

användningen av Ballkundportalen. Användarvillkoren - Kundportalen inkluderar härmed användarvillkoren - Allmänt 

genom referens. I den utsträckning användarvillkoren - Allmänt och användarvillkoren - kundportal kommer i konflikt, 

ersätter användarvillkoren - kundportalen användarvillkoren - Allmänt eftersom det gäller din användning av 

kundportalen ("kundportal" eller "Service").  

 

2. Kundportal: Ball erbjuder kundportalen för att underlätta interaktioner med sina kunder och klienter och för att 

förbättra kundservice. För att säkerställa att kundportalen uppnår detta syfte är korrekt och aktuell information, kritisk. I  

utbyte mot att använda tjänsten samtycker du till att:  

 

a. Tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som uppmanatav 

kundportalens registreringsformulär ("registreringsdata"), och 

b. Underhålla och uppdatera registreringsdata snabbt så att de är sanna, korrekta, aktuella och 

fullständiga.  

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om Ball misstänker att 

informationen du har gett är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, kan Ball stänga av eller avsluta ditt konto oc h 

vägra all och all nuvarande eller framtida användning av kundportalen efter eget gottfinnande, eller någon del därav.  

5. Åtkomst till tjänsten: Du kommer att få ett användarnamn och lösenord när du har slutfört tjänstens 

registreringsprocess. Du är skyldig att upprätthålla sekretessen gällande ditt användarnamn och lösenord på 

kommersiellt rimliga sätt.Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som görs genom ditt användarnamn och lösenord. I 

den utsträckning du tror att ditt användarnamn och lösenord är komprometterat samtycker du till att:  

 

a. Informera omedelbart din kontakt på Ball om eventuell obehörig användning av ditt användarnamn och 

lösenord;  

b. Informera din kontakt på Ball omedelbart  om eventuella intrång i din organisations säkerhet som kan 

äventyra integriteten i ditt användarnamn och lösenord; och  

c. Logga ut från ditt konto i slutet av varje session där du använder tjänsten.  

Ball ansvarar inte för någon förlust, ansvar eller skada som uppstår till följd av kompromiss med eller obehörig 

användning av ditt användarnamn och lösenord.  

6. Innehåll som skickats: Alla uppgifter, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, 

meddelanden eller annat material (”Innehåll”), oavsett om de publiceras offentligt eller privat överförs, ansvarar den 

person för som innehållet kom ifrån. Ball ansvarar inte för något innehåll som du laddar upp, postar, e-postar eller på 

annat sätt skickar via tjänsten. Du samtycker till att inte använda Tjänsten i något förbjudet syfte, inklusive men inte 

begränsat till att:  

a. Ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra något som är olagligt, skadligt, hotande, 

kränkande, trakasserande, skamligt, förtalande, förtalande, ärekränkande, vulgärt, obscen, kränkande av annans 

privatliv, hatiska, rasistiska, etniska invändningar eller på annat sätt stötande;  

b. Skada minderåriga på något sätt;  

c. Nöja sig med någon person eller enhet, inklusive men inte begränsat till, Ball, en Ball-tjänsteman, 

forumledare, guide eller värd, eller felaktigt ange eller på annat sätt felrepresentera din anknytning till en 

person eller enhet;  

d. Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till innehåll som 

överförs via tjänsten;  



e. Överföra allt innehåll som du inte har rätt att överföra enligt någon lag eller enligt avtalsmässiga eller 

tillsynsmässiga skyldigheter (t.ex. insiderinformation, proprietär och konfidentiell information som erhållits eller 

avslöjas som en del av ett anställningsförhållande eller enligt avtal om icke-avslöjande);  

f. Överföra innehåll som strider mot patent, varumärke, handelshemlighet, upphovsrätt eller andra 

äganderättigheter (”rättigheter”) från någon part;  

g. Överföra material som innehåller mjukvarusvirus eller annan datorkod, filer eller program som är 

utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för programvara eller hårdvara eller 

telekommunikationsutrustning, eller för att få information på obehörigt sätt;  

h. Störa dialogflödet, få en skärm att "bläddra" snabbare än andra användare av tjänsten kan skriva, eller  

på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att delta i realtidsutbyte eller 

användning av tjänsten;  

i. Störa eller avbryta tjänsten, servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten, eller inte följa några krav, 

procedurer, policyer eller regler för nätverk som är kopplade till tjänsten; 

j. Avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, 

men inte begränsat till, förordningar som utfärdas av alla värdepapper och utbyteskontroller och andra 

myndigheter, samt alla gällande regler i säkerhets- och utbytesregler; och 

k. Samla in eller lagra personuppgifter om andra användare. 

 

 

 

 

 

  



Integritetspolicy – Allmänt  
1. Introduktion: Ball Corporation och dess dotterbolag och medlemmar ("Företaget" eller "Ball") har åtagit sig att 

skydda personuppgifter för alla personer som vi samverkar med. Ball har vidtagit både tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att skydda personuppgifter som företaget behandlar. Syftet med detta integritetsmeddelande är att 

informera dig om den bearbetningsverksamhet som företaget utför när det gäller din allmänna användning av de 

webbplatser och system som företaget driver (kollektivt kallat "webbplatsen"), samt dina rättigheter och skyldigheter 

gällande dina personuppgifter.  

 

2. Vem behandlar mina uppgifter? Ball Corporation och dess dotterbolag och medlemmar behandlar vissa typer av 

personuppgifter från användare av webbplatsen. Företaget kan också avtala med tredje parter att tillhandahålla vissa 

tjänster på företagets vägnar. Ball vidtar åtgärder för att se till att tredje parter som behandlar data för Balls räkning 

följer dataskyddsstandarder, inklusive men inte begränsat till, ingå avtal med tredje parter, genomföra 

säkerhetsgranskningar av tredje parter och andra liknande ansträngningar och processer.  

 

3. Vem kan jag kontakta om jag har frågor om bearbetningsaktiviteter? Företaget har ett dataskyddskontor som 

kan svara på frågor du har om behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta det regionala 

datasäkerhetsteamet:  

 

North America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
10 Longs Peak Drive 
Broomfield, CO 80021 
cdpna@ball.com 

Europe, Middle East, & Africa Data Protection 
Critical Data Protection Team  
100 Capability Green 
Luton LU1 3LG 
United Kingdom 
cdpeu@ball.com 

South America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Avenida das Américas 
3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-
Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica 
Rio de Janeiro 22640-102 
Brasil 
cdpsa@ball.com 

Asia Pacific Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Units 1610 – 1619, Tower 1 
Grand Century Place 
193 Prince Edward Rd. West 
Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
cdpapac@ball.com  

 

4. På vilken grund samlas mina uppgifter in? 

a. Godkännande: Genom att använda webbplatsen samtycker du härmed till företagets användarvillkor 

och integritetspolicy. Du samtycker också till att företaget behandlar dina personuppgifter när det gäller 

användningen av dess webbplatser. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att sluta använda 

webbplatsen. Om du inte vill godkänna företagets behandling av dina personuppgifter och företagets 

integritetspraxis, får du inte använda denna webbplats eller sluta använda denna webbplats.  

b. Legitima affärsintressen: Utöver att behandla dina uppgifter baserat på ditt samtycke, behandlar 

företaget också personuppgifter på grundval av legitima affärsintressen. Dessa legitima affärsintressen 

inkluderar att hålla webbplatsen säker och skyddad mot intrång eller för risken att komprometteras. Dessutom 

kan Ball behandla svar om personuppgifter på inlämningar och förfrågningar du gör till Ball via dess webbplats. 

Slutligen kan Ball också behandla användningsdata för att underhålla och förbättra webbplatsen.  

 

5. Vilka uppgifter bearbetar företaget?  

a. Allmän användning: När du använder webbplatsen för allmän information kommer företaget inte att 

kräva att du tillhandahåller information om dig själv eller din identitet med undantag för domännamn och IP-

mailto:cdpna@ball.com
mailto:cdpeu@ball.com
mailto:cdpsa@ball.com
mailto:cdpapac@ball.com


adresser för besökare på vår webbplats. Vi samlar också in datum och tid och varaktighet för varje besök och de 

visade sidorna. Domännamn och IP-adresser används inte för att identifiera dig personligen. Istället samlas 

denna information för att mäta antalet besök, genomsnittlig tid på webbplatsen, visade sidor och annan 

liknande användningsinformation.  

b. Inlämning av formulär: Det finns delar av denna webbplats där företaget kan behöva samla in personlig 

information från dig för ett specifikt syfte. Ett exempel är när du frivilligt skickar in din personliga information i 

samband med en blankett. Genom att tillhandahålla denna personliga information kan Ball svara på dina 

önskemål. Den information som samlas in från dig kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer eller e-

postadress. Detta gäller också när du skickar in förfrågningar som rör behandlingen av dina personuppgifter . 

c. Cookies: Företaget kan använda en teknik som kallas "cookies", som hjälper oss att ge dig skräddarsydd 

information. En "cookie" är en uppsättning data som en webbplatsserver lagrar på din dator. Cookies gör det 

möjligt för webbplatser att känna igen din dator och "komma ihåg" dina poster när du flyttar från sida till sida, 

eller till och med när du besöker webbplatsen då och då med samma dator. För mer information om hur Ball 

använder cookies, se Balls fullständiga cookiepolicy HÄR. 

d. Andra bearbetningsaktiviteter: Ytterligare behandling kan inträffa när en person använder vår webbplats 

för att skicka in jobbansökningar, affärsförfrågningar, pensionsförfrågningar eller annan användning. För 

ytterligare information om bearbetningsaktiviteter relaterade till denna typ av inlämningar eller förfrågningar, 

se Balls integritetssida HÄR.  

e. Barn: Denna webbplats är inte avsedd för personer under 13 år. Vi söker eller samlar inte med flit in 

personlig information från eller om barn, och vi marknadsför inte medvetet våra produkter eller tjänster till 

barn. Ball uppmuntrar föräldrar eller vårdnadshavare att aktivt engagera sig i barns onlineaktiviteter. Om du tror 

att Ball har samlat in personlig information från någon som är under gällande samtyckesålder i ditt land utan 

korrekt samtycke, vänligen kontakta Ball enligt listan ovan i avsnitt 3 i denna integritetspolicy.  

 

6. Delar ni mina personuppgifter? 

a. Interna mottagare: Vissa avdelningar inom företaget tar emot och behandlar personuppgifter som 

erhållits från besökare på webbplatsen med behovsenlig behörighet, särskilt när deras jobb är relaterat till att 

underhålla webbplatsen, tillhandahålla eller uppdatera innehåll på webbplatsen eller svara på förfrågningar 

gjorda via webbplatsen. Detta kan omfatta informationsteknologiavdelningen, datasäkerhetsteamet och andra 

avdelningar med behovsenlig behörighet.  

b. Externa mottagare: Företaget kan också överföra vissa uppgifter till tredje parter som kontrakteras av 

Ball för att utföra vissa webbplatsrelaterade administrativa uppgifter. Ball delar inte, säljer eller hyr ut dina 

personuppgifter till tredje part som bearbetas för deras marknadsföring.  

c. Andra unika omständigheter: Det är också möjligt i sällsynta fall att din information kan delas i samband 

med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag. Vi 

kan också dela din information till en behörig myndighet om vi anser att utlämnande är i enlighet med eller på 

annat sätt krävs av tillämplig lag, förordning eller juridisk process. Detta kan inkludera brottsbekämpande 

tjänstemän, myndighet eller andra tredje parter som kan anses nödvändiga för att följa rättsliga processer eller 

uppfylla nationella säkerhetskrav. Din information kan också delas i händelse av tvister för att försvara 

rättigheter, egendom eller säkerhet för företaget, dess affärspartners, dig eller andra.  

d. Icke-personlig information: Information kan delas när den har aggregerats, anonymiserats eller de-

identifierats så att den inte rimligen kan användas för att identifiera dig.  

 

7. Kommer mina uppgifter att överföras till olika länder? Ball är en global organisation med huvudkontor i USA 

med kontor i många länder över hela världen. Som resultat kan Ball överföra dina personuppgifter till Ball i USA, till alla 



Ball-dotterbolag över hela världen eller till tredje parter och affärspartners som vi har beskrivit i denna integritetspolicy.  

 

Ball Corporation har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla tillräckliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för at t 

skydda dina personuppgifter, bland annat genom att certifiera enligt EU-USA och Schweiz-USA Sekretesskydd-program 

samt att ingå lämpliga avtal med Ball-enheter och externa organisationer. Du kan granska mer information om Balls 

certifieringar för EU:s USA och Schweiz och USA:s intergritetsskydd genom att klicka på HÄR.  

 

8. Vad händer om jag klickar på en länk till en annan webbplats som inte administreras av Ball?  Denna webbplats 

kan innehålla länkar till andra webbplatser. Samtidigt som vi försöker att enbart länka till webbplatser som delar våra 

höga standarder och respekt för integritet, är vi inte ansvariga för innehåll, säkerhet eller sekretesspraxis som används 

av andra webbplatser.  

 

9. Hur länge lagras mina uppgifter? Dina personuppgifter lagras enligt tillåtna eller bestämda lokala lagar.  

 

10. Vilka är mina rättigheter när det gäller mina personuppgifter? Du har rätt att begära information angående 

behandling av dina personuppgifter. Detta kan inkludera förfrågningar om att korrigera informationen, radera dina data 

eller uppdatera dina data. Om du vill lämna in en förfrågan rörande dina personuppgifter och dina rättigheter relaterade 

till dem, vänligen klicka på HERE och välj "Personupplysningsförfrågan" i listrutan under intresseområde.  

 

11. Vad kan jag göra om jag är orolig över behandlingen av mina personuppgifter? Om du är orolig över 

behandlingsaktiviteter som utförs av företaget kan du kontakta det lokala dataskyddskontoret eller den lokala 

tillsynsmyndigheten som är tillämplig i ditt land. 

 

12. Vad händer om jag vägrar att lämna mina personuppgifter? Om du vägrar att godkänna denna sekretesspolicy, 

bör du omedelbart sluta använda denna webbplats. Om du vägrar cookies kanske vissa funktioner på webbplatsen inte 

fungerar korrekt.  

 

13. Vilka webbplatser gäller detta meddelande på?  Detta meddelande gäller följande webbplatser: www.ball.com, 

www.ballaerospace.com, och andra som kan läggas till i framtiden.  

 

14. Var kan jag hitta ändringar som görs i detta meddelande? Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. 

När vi uppdaterar det kommer vi att göra det uppdaterade uttalandet tillgängligt på den här sidan. Information som du 

tillhandahålls regleras av integritetspolicyn som gäller när du skickar informationen.  
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Integritetspolicy - Sökande  
1. Introduktion: Denna integritetspolicy- Sökande tillhandahåller ytterligare information som är specifik för 

användningen av de webbplatser och system som företaget driver (kollektivt kallad ”Webbplatsen”) när det gäller 

ansökningsprocessen. Integritetspolicyn- Sökande integrerar härmed integritetspolicyn - Allmänt genom referens. I den 

utsträckning integritetspolicyn - Allmän och integritetspolicyn - Sökande strider mot integritetspolicyn - Sökande ersätter 

integritetspolicyn - Allmänt eftersom den använder din användning av sajten som en sökande.  

 

2. På vilken grund samlas mina uppgifter in? Utöver informationen som beskrivs i integritetspolicyn- Allmänt, 

avsnitt 4, kan företaget använda följande ytterligare information när det gäller sökande:  

 

a. Godkännande: Du samtycker till att företaget behandlar dina personuppgifter när det gäller din ansökan 

om anställning. Detta innebär att du frivilligt samtycker till att Ball behandlar alla personuppgifter som du skickar 

in för övervägande av anställningen. Du samtycker också till att ha en anställd eller entreprenör för Ball för att 

använda denna personliga information för att kontakta dig för att få ytterligare information, utföra intervjuer 

och annan applikationsrelaterad kommunikation.  

Genom att skicka in din ansökan samtycker du också till att Ball kan granska ditt ansökningsmaterial för 

att bestämma din behörighet och kvalifikationer när det gäller den position som du har ansökt till, liksom andra 

positioner inom Ball som du kan vara kvalificerad för uttryckligt meddelat av en Ballrepresentant. Om du inte vill 

övervägas för andra positioner för vilka du kan vara kvalificerad på Ball, informera Ballrepresentanten när de 

kontaktar dig.  

b. Berättigade affärsintressen: Ball behandlar också personuppgifter på grundval av ytterligare legitima 

affärsintressen i ansökningsprocessen. Detta inkluderar tillhandahållande av viss personlig information till 

myndigheter som krävs enligt lokala lagar, behålla viss personlig information som krävs enligt lokala lagar och 

fastställa huruvida en sökande är berättigad till en position som sökanden har ansökt om.  

 

3. Vilka uppgifter bearbetar företaget? Utöver informationen som beskrivs i integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 5, 

kan företaget använda följande ytterligare information när det gäller sökande: 

 

a. Formulärinsändningar: Ball använder all information som tillhandahålls genom dina bidrag för att 

bestämma din behörighet och dina kvalifikationer för de tjänster du ansökt till. Ball kan också använda denna 

information för att kontakta dig för att få mer information, utföra intervjuer eller för andra relaterade syften.  

b. Barn: Webbplatsen är inte avsedd för minderåriga sökande om inte lokal lagstiftning säger annorlunda. 

Vi begär inte medvetet eller samlar in personlig information från eller om barn under laglig ålder utom genom 

godkända program och ansökningsprocesser som lärlingsutbildningar, samarbetsprogram för gymnasieskolor, 

gymnasieutbildning och högskolepraktik och andra liknande program. Ball uppmuntrar föräldrar eller 

vårdnadshavare att aktivt engagera sig i barns onlineaktiviteter. Om du tror att Ball har samlat in personlig 

information från någon som är under gällande samtyckesålder i ditt land utan korrekt samtycke, vänligen 

kontakta Ball enligt listan ovan i avsnitt 3 i integritetspolicyn - Allmänt.  

 

4. Delar ni mina personuppgifter? 

a. Interna mottagare: Vissa avdelningar inom företaget tar emot och behandlar personuppgifter som 

erhållits från besökare på webbplatsen med behovsenlig behörighet, särskilt när deras jobb är relaterat till att 

underhålla webbplatsen, tillhandahålla eller uppdatera innehåll på webbplatsen eller svara på förfrågningar 

gjorda via webbplatsen. Detta kan omfatta informationsteknologiavdelningen, datasäkerhetsteamet och andra 

avdelningar med behovsenlig behörighet.  



b. Externa mottagare: Företaget kan också överföra vissa uppgifter till tredje parter som kontrakteras av 

Ball för att utföra vissa webbplatsrelaterade administrativa uppgifter. Ball delar inte, säljer eller hyr ut dina 

personuppgifter till tredje part som bearbetas för deras marknadsföring.  

c. Andra unika omständigheter: Det är också möjligt under mycket sällsynta omständigheter att din 

information kan delas i samband med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av 

företagstillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår 

verksamhet av eller till ett annat företag. Vi kan också dela din information till en behörig myndighet om vi anser 

att utlämnande är i enlighet med eller på annat sätt krävs av tillämplig lag, förordning eller juridisk process. 

Detta kan inkludera brottsbekämpande tjänstemän, myndighet eller andra tredje parter som kan anses 

nödvändiga för att följa rättsliga processer eller uppfylla nationella säkerhetskrav. Din information kan också 

delas i händelse av tvister för att försvara rättigheter, egendom eller säkerhet för företaget, dess affärspartners, 

dig eller andra.  

d. Icke-personlig information: Information kan delas när den har aggregerats, anonymiserats eller de-

identifierats så att den inte rimligen kan användas för att identifiera dig.  

 

5. Kommer mina uppgifter att överföras till olika länder? Ball är en global organisation med huvudkontor i USA 

med kontor i många länder över hela världen. Som resultat kan Ball överföra dina personuppgifter till Ball i USA, till alla 

Ball-dotterbolag över hela världen eller till tredje parter och affärspartners som vi har beskrivit i denna integritetspolicy.  

 

Ball Corporation har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla tillräckliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att 

skydda dina personuppgifter, bland annat genom att certifiera enligt EU-USA och Schweiz-USA Sekretesskydd-program 

samt att ingå lämpliga avtal med Ball-enheter och externa organisationer. Du kan granska mer information om Balls 

certifieringar för EU: s USA och Schweiz och USA: s sekretessskydd genom att klicka på HÄR.  

 

6. Vad händer om jag klickar på en länk till en annan webbplats som inte administreras av Ball?  Denna webbplats 

kan innehålla länkar till andra webbplatser. Samtidigt som vi försöker att enbart länka till webbplatser som delar våra 

höga standarder och respekt för integritet, är vi inte ansvariga för innehåll, säkerhet eller sekretesspraxis som används 

av andra webbplatser.  

 

7. Hur länge lagras mina uppgifter? Dina personuppgifter lagras enligt tillåtna lagar.  

 

8. Vilka är mina rättigheter när det gäller mina personuppgifter? Du har rätt att begära information angående 

behandling av dina personuppgifter. Detta kan inkludera förfrågningar om att korrigera informationen, radera dina data 

eller uppdatera dina data. Om du vill lämna in en förfrågan rörande dina personuppgifter och dina rättigheter relaterade 

till dem, vänligen klicka på HÄR och välj "Personupplysningsförfrågan" i listrutan under intresseområde.  

 

9. Vad kan jag göra om jag är orolig över behandlingen av mina personuppgifter? Om du är orolig över 

behandlingsaktiviteter som utförs av företaget kan du kontakta det lokala dataskyddskontoret eller den lokala 

tillsynsmyndigheten som är tillämplig i ditt land. 

 

10. Vad händer om jag vägrar att lämna mina personuppgifter? Om du vägrar att godkänna denna sekretesspolicy, 

bör du omedelbart sluta använda denna webbplats. Om du vägrar cookies kanske vissa funktioner på webbplatsen inte 

fungerar korrekt.  

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
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11. Vilka webbplatser gäller detta meddelande på? Detta meddelande gäller på följande webbplatser: 

www.ball.com, www.ballaerospace.com, och andra som kan vara läggs till i framtiden.  

 

12. Var kan jag hitta ändringar som görs i detta meddelande? Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. 

När vi uppdaterar det kommer vi att göra det uppdaterade uttalandet tillgängligt på den här sidan. Information som du 

tillhandahålls regleras av integritetspolicyn som gäller när du skickar informationen.  

 

  

http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


Integritetspolicy - Anställda 
1. Introduktion: Denna integritetspolicy - Anställda tillhandahåller ytterligare information som är specifik för 

användningen av de webbplatser och system som företaget driver (kollektivt kallat ”Webbplatsen”) när det gäller 

anställningsförhållandet. Integritetspolicyn - Anställda integrerar härmed integritetspolicy - Allmänt genom referens. I 

den utsträckning integritetspolicyn - Allmänt och integritetspolicyn - Anställda strider mot integritetspolicyn - Anställda 

ersätter integritetspolicy - Allmänt eftersom den använder din användning av webbplatsen som en sökande.  

 

2. På vilken grund samlas mina uppgifter in? Utöver den information som beskrivs i integritetspolicyn - Allmänt, 

avsnitt 4, kan företaget använda följande ytterligare information när det gäller anställda:  

 

a. Rättsliga skyldigheter: Ball måste samla in viss information för att uppfylla regeringens krav såsom 

skatteändamål, regeringsrapporteringskrav, administrera lagligt behörig frånvaro, efterlevnad av finansiellt 

regelverk som krävs av börsnoterade företag, svara på giltiga regeringsorder där information begärs och andra 

liknande typer av lagliga skyldigheter.  

b. Nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt: Ball behandlar data för att uppfylla sina skyldigheter enligt 

anställningsavtal med anställda, inklusive skyldigheten att betala den anställde ersättning för utfört arbete. 

Detta kan inkludera insamling av information som rör anställdas familj, hälsa, ekonomi, yrkesbakgrund, kriminell 

bakgrund, personliga attribut och andra typer av personuppgifter och känsliga personuppgifter. Dessutom 

bearbetar Ball uppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt anställdas förmånsplan (t.ex. funktionshinder, 

pensionsförmåner, hälsoförmåner och andra, beroende på region).  

c. Berättigade affärsskäl: Ball bearbetar också data för legitima affärsskäl, inklusive övervakning av 

arbetskraften för att säkerställa att behöriga personalnivåer upprätthålls och affärsbehov tillgodoses. Ball 

övervakar fysisk tillgång till dess platser för att säkerställa säkerhet och välbefinnande för sina anställda och 

besökare. Ball övervakar aktiviteten online för att säkerställa korrekt användning av affärsegendom, undvika 

förlust av konfidentiella affärsuppgifter, förhindra bedrägeri och skydda mot potentiella brott mot online-

säkerhet. Ball bearbetar data för att uppfylla tillsynsförpliktelser avseende pensionsfinansiering, administration 

och hantering av pensionsplaner, till exempel att identifiera effektiviteten i förvaltningen av eller mildra 

finansiella risker för pensionsplanerna.  

d. Medarbetares samtycke: Ball kan under begränsade omständigheter samla in anställdas uppgifter 

baserat på medarbetarens samtycke. Detta kan inkludera att få mer detaljerad ekonomisk, personlig, hälso- och 

annan personlig och känslig personlig information i syfte att frivilliga anställdas förmåner utöver de som 

traditionellt erbjuds då och då. Dessutom kan Ball samla in anställdas uppgifter om Ball tar foton, video eller 

andra liknande media för marknadsföringsändamål. Anställda som tillhandahåller frivilligt samtycke kan 

återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta det tillämpliga företagets dataskyddskontor som anges 

i Integritetspolicyn - Allmänt HÄR. 

e. Juridiskt försvar: Under vissa omständigheter kommer dina personuppgifter att behandlas som en del av 

ett rättsligt försvar.  

f. Icke-personlig information: Information kan aggregeras, anonymiseras och eller de-identifieras så att 

den inte rimligt kan användas för att identifiera dig. 

 

3. Vilka uppgifter bearbetar företaget? Utöver informationen som beskrivs i integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 5, 

kan företaget använda följande ytterligare information när det gäller sökande: 

 

a. Formulär som skickas in: Ball använder all information som tillhandahålls när du skickar in något för att 

bestämma din behörighet och kvalifikationer för anställning, kampanjer, degraderingar, ersättning och andra 

sysselsättningsrelaterade syften. Dessutom kan information som tillhandahålls genom inlämnade formulär 



användas för att verifiera identiteten, ge svar på förfrågningar, genomföra utredningar om anklagelser om 

felaktig handling och andra syften för vilka du har skickat in information. Ball kan också använda den här 

informationen för att kontakta dig för att få mer information, söka förtydligande baserat på informationen du 

har gett, eller andra syften relaterade till en anställds berättigande till, kvalificering eller administration av 

anställnings- och anställningsrelaterade förmåner.  

b. Personalinformation: Personuppgifter och känslig personlig information används av Ball och tillämpliga 

tredje parter för att administrera anställningsförhållandet. Denna personliga information kan omfatta en 

anställds namn, kontaktinformation, anställningshistorik, ekonomisk information, familjeinformation, 

information om mottagaren, kontaktmottagarens kontaktinformation, hälsoinformation och annan information 

som är nödvändig för att administrera anställningsförhållandet och andra relaterade fördelar som påverkar den 

anställda och anställdas familj, släktingar, partners eller förmånstagare.  

c. Känsliga personuppgifter: Känsliga personuppgifter kan också behandlas för att administrera 

anställningsförhållandet, inklusive men inte begränsat till hälsoinformation (t.ex. anställdas förmånsplaner), 

sexuell läggning (t.ex. på frivillig basis i regioner där det är tillåtet enligt lag), ras (t.ex. i begränsade regioner där 

det krävs enligt lag), etniskt ursprung (t.ex. i begränsade regioner där det krävs enligt lag), religiösa eller 

filosofiska övertygelser (t.ex. i begränsade regioner där det krävs enligt lag), och biometriska uppgifter (t.ex. tid 

och närvaroändamål). Ball har genomfört organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda anställdas 

personuppgifter. För mer information, kontakta ditt datasäkerhetsteam som beskrivs i avsnitt 3 i 

integritetspolicyn - Allmänt HÄR.  

 

4. Delar ni mina personuppgifter? Ball kan dela medarbetares personuppgifter med interna och externa 

mottagare enligt vad som beskrivs nedan. 

  

a. Interna mottagare: Vissa avdelningar inom företaget tar emot och behandlar personuppgifter som rör 

din anställning. Personuppgifter delas med Ball-anställda med behovsenlig behörighet, särskilt när den Ball-

anställdes jobb är relaterat till att administrera vissa aspekter av anställningsförhållandet. Till exempel kan 

personalstöd och drifts-personal (PS&O) ha tillgång till medarbetares data för avdelningar, platser eller 

divisioner som den PS&O-anställda är ansvarig för som en del av sina specifika jobbuppgifter. Ball använder 

regelbaserade behörigheter, kryptering, policyer och rutiner för att säkerställa säkerheten för anställdas data.  

b. Externa mottagare: Företaget kan också överföra vissa uppgifter till tredje parter som kontrakteras av 

Ball för att utföra vissa webbplatsrelaterade administrativa uppgifter. Ball delar inte, säljer eller hyr ut dina 

personuppgifter till tredje part som bearbetas för deras marknadsföring. Dessutom kan Ball överföra 

personuppgifter till tredjepartsbehandlare på behovs basis när det krävs enligt lag, nödvändigt för att uppfylla 

företagets skyldigheter som en del av anställningsförhållandet eller för att uppfylla affärsförpliktelser som hör 

till din anställning. Följande lista ger exempel på information som kan delas med tredje parts processorer:  

i. Hantering av ansökningar;  

ii. Hantering av nyanställning;  

iii. Hantering och administration av tid och närvaro;  

iv. Administration och lönehantering;  

v. Hantering och administration hälso- och välfärdsförmåner;  

vi. Skattemyndigheter;  

vii. Res- och kostnadshantering och administration;  

viii. Försäkrings- och säkerhetsleverantörer;  

ix. Pensionering och administration;  

x. Professionell utbildning och ledarskapsutvecklingsadministration;  

xi. Regeringsorgan, tillsynsmyndigheter och arbetsmyndigheter; och 



xii. Kunder, säljare och leverantörer.  

c. Andra unika omständigheter: Det är också möjligt i sällsynta fall att din information kan delas i samband 

med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag. Vi 

kan också dela din information till en behörig myndighet om vi anser att utlämnande är i enlighet med eller på 

annat sätt krävs av tillämplig lag, förordning eller juridisk process. Detta kan inkludera brottsbekämpande 

tjänstemän, myndighet eller andra tredje parter som kan anses nödvändiga för att följa rättsliga processer eller 

uppfylla nationella säkerhetskrav. Din information kan också delas i händelse av tvister för att försvara 

rättigheter, egendom eller säkerhet för företaget, dess affärspartners, dig eller andra.  

d. Icke-personlig information: Information kan delas när den har aggregerats, anonymiserats eller de-

identifierats så att den inte rimligen kan användas för att identifiera dig.  

 

5. Kommer mina uppgifter att överföras till olika länder? Ball är en global organisation med huvudkontor i USA 

med kontor i många länder över hela världen. Som resultat kan Ball överföra dina personuppgifter till Ball i USA, till alla 

Ball-dotterbolag över hela världen eller till tredje parter och affärspartners som vi har beskrivit i denna integritetspolicy.  

 

Ball Corporation har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla tillräckliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att 

skydda dina personuppgifter, bland annat genom att certifiera enligt EU-USA och Schweiz-USA Sekretesskydd-program 

samt att ingå lämpliga avtal med Ball-enheter och externa organisationer. Du kan granska mer information om Balls 

certifieringar för EU:s - USA och Schweiz – USA:s sekretesskydd genom att klicka HÄR.  

 

6. Vad händer om jag klickar på en länk till en annan webbplats som inte administreras av Ball? Denna webbplats 

kan innehålla länkar till andra webbplatser. Samtidigt som vi försöker att enbart länka till webbplatser som delar våra 

höga standarder och respekt för integritet, är vi inte ansvariga för innehåll, säkerhet eller sekretesspraxis som används 

av andra webbplatser.  

 

7. Hur länge lagras mina uppgifter? Dina personuppgifter lagras enligt tillåtna lagar.  

 

8. Vilka är mina rättigheter när det gäller mina personuppgifter? Du har rätt att begära information angående 

behandling av dina personuppgifter. Detta kan inkludera förfrågningar om att korrigera informationen, radera dina data 

eller uppdatera dina data. Om du vill lämna in en förfrågan rörande dina personuppgifter och dina rättigheter relaterade 

till dem, vänligen klicka på HÄR och välj "Personupplysningsförfrågan" i listrutan under intresseområden.  

 

9. Vad kan jag göra om jag är orolig över behandlingen av mina personuppgifter? Om du är orolig över 

behandlingsaktiviteter som utförs av företaget kan du kontakta det lokala dataskyddskontoret eller den lokala 

tillsynsmyndigheten som är tillämplig i ditt land. 

 

10. Vad händer om jag vägrar att lämna mina personuppgifter? Om en anställd vägrar att tillhandahålla 

personuppgifter som är avgörande för administrationen av anställningsförhållandet eller som krävs enligt lag, kan den 

anställda få ett meddelande om att utan denna information kan anställningsförhållandet avslutas. Detta är särski lt sant 

när innehavet av personuppgifterna kan leda till brott mot lagar och tillsynskrav.  

 

11. Vilka webbplatser gäller detta meddelande på? Detta meddelande gäller följande webbplatser: www.ball.com, 

www.ballaerospace.com, och andra som kan läggas till i framtiden.  

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://www.ball.com/eu/about-ball/contact-us/general-inquiry-form
http://www.ball.com/
http://www.ballaerospace.com/


12. Var kan jag hitta ändringar som görs i detta meddelande? Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. 

När vi uppdaterar det kommer vi att göra det uppdaterade uttalandet tillgängligt på den här sidan. Information som du 

tillhandahålls regleras av integritetspolicyn som gäller när du skickar informationen.  

 

 

  



Integritetspolicy - Pensionärer och förmånstagare 
1. Introduktion: Denna integritetspolicy - Pensionärer och förmånstagare ger ytterligare information som är 

specifik för användningen av de webbplatser och system som företaget driver (gemensamt kallat ”webbplatsen”) när det 

gäller pensionsförmåner och process. Integritetspolicyn - pensionärer och förmånstagare integrerar härmed 

integritetspolicyn- Allmänt genom referens. I den utsträckning integritetspolicyn - Allmänt och Integritetspolicyn - 

Pensionärer och förmånstagare konflikter, ersätter Integritetspolicyn - Pensionärer och stödmottagare Integritetspolicyn 

- Allmänt eftersom den använder din användning av webbplatsen som pensionär.  

 

2. Vem behandlar mina uppgifter? Ball Corporation och dess dotterbolag och medlemmar behandlar vissa typer av 

personuppgifter från pensionärer i syfte att administrera pensionsförmåner. Ball Benefits Central, administreras med 

Willis Towers Watson, och Rexam Pension Trustees Limited behandlar också vissa typer av personuppgifter från 

pensionärer i syfte att administrera pensionsförmåner. Företaget kan också avtala med tredje parter om att 

tillhandahålla vissa tjänster på företagets vägnar, inklusive att utföra ministeriell, förmånsbetalningsadministration, 

förmånsrevision och andra pensionsförmånsfunktioner. Ball vidtar åtgärder för att se till att tredje parter som behandlar 

data för Balls räkning följer dataskyddsstandarder, inklusive men inte begränsat till, ingå avtal med tredje parter, 

genomföra säkerhetsgranskningar av tredje parter och andra liknande ansträngningar och processer.  

 

3. På vilken grund samlas mina uppgifter in? Utöver den information som beskrivs i Integritetspolicyn - Allmänt, 

avsnitt 4, kan företaget använda följande ytterligare baser för att behandla uppgifter som rör pensionärer:  

 

a. Juridiska skyldigheter: Ball måste samla in viss information för att uppfylla myndighetskraven, t.ex. 

skatteändamål, krav på myndighetens rapportering, finansiell överensstämmelse som krävs av börsnoterade 

företag, svara på giltiga statliga order som begär information och andra liknande typer av lagliga skyldigheter.  

b. Nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt: Ball samlar in och bearbetar data för att uppfylla sina 

skyldigheter enligt anställningsavtal, plandokument och andra lagliga krav på pensionsförmåner. Detta 

inkluderar skyldigheten att betala tillämpliga pensions- och relaterade förmåner. Detta kan inkludera insamling 

av information som rör pensionärens mottagare, anställningshistorik, hälsa, ekonomi och andra typer av 

personuppgifter och känsliga personuppgifter.   

c. Berättigade affärsskäl: Ball behandlar också uppgifter av legitima affärsskäl, inklusive att uppfylla 

tillsynsförpliktelser relaterade till pensionsfinansiering, administration och hantering av pensionsplaner, såsom 

att identifiera effektivitet vid administrationen av eller mildra finansiella risker för pensionsplaner.  

d. Pensionärsgodkännande: Under mycket begränsade omständigheter kan Ball samla in 

pensioneringsdata baserat på pensionärens samtycke. Detta kan inkludera att få mer detaljerad finansiell, 

personlig, hälso- och annan personlig och känslig personlig information under erbjudanden om förbättrade 

överföringsvärden och andra liknande förmånsrelaterade övningar som kan erbjudas då och då. Pensionärer 

som tillhandahåller frivilligt samtycke kan återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta det 

tillämpliga företagets dataskyddskontor som anges i Integritetspolicyn - Allmänt HÄR. 

e. Juridiskt försvar: Under vissa omständigheter kommer dina personuppgifter att behandlas som en del av 

ett rättsligt försvar.  

 

4. Vilka uppgifter bearbetar företaget? Utöver informationen som beskrivs i integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 5, 

kan företaget använda följande ytterligare information när det gäller sökande: 

 

a. Formulär som skickas in: Ball använder all information som lämnas genom dina inlagor för att bestämma 

din behörighet och kvalifikationer för de pensionsförmåner som du har ansökt om. Ball kan också använda den 

här informationen för att kontakta dig för att få mer information, söka förtydligande baserat på informationen 



du har gett, eller andra syften relaterade till en pensionärs berättigande till, kvalificering eller administration av 

pensionsförmåner.  

b. Pensionerades personuppgifter: Personuppgifter och känslig personlig information används av Ball och 

tillämpliga tredje parter för att administrera pensionsförmåner. Denna personliga information kan innehålla en 

pensionärs namn, kontaktinformation, anställningshistorik, finansiell information, familjeinformation, 

information om mottagare, kontaktmottagare, hälsoinformation och annan information som är nödvändig för 

att administrera tillämpliga pensionsplaner till förmån för pensionären och pensionärens förmånstagare.  

 

5. Delar ni mina personuppgifter? Utöver informationen som beskrivs i Integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 6, kan 

företaget tillhandahålla personuppgifter och känslig personlig information till följande mottagare:  

 

a. Interna mottagare: Personuppgifter som behandlas av Ball är begränsade till avdelningar och anställda 

som har ett "behov av att känna till" dina personuppgifter för att uppfylla sina affärs- och juridiska skyldigheter 

(se punkt 3). Avdelningar som troligtvis behandlar personuppgifter för pensionärer inkluderar personalresurser, 

pensioner, ersättning och förmåner samt lagavdelningen. Andra avdelningar kan få tillgång till din information 

med behovsenlig behörighet av specifika begränsade skäl direkt relaterade till din anställning.  

b. Externa mottagare: Vissa typer av data kan också överföras till tredje parts processorer. Personuppgifter 

för pensionär kan överföras till följande typer av tredjepartsbehandlare med behovsenlig behörighet när lagen 

kräver det, nödvändigt för att uppfylla företagets skyldigheter i anställningsförhållandet, eller för att uppfylla 

affärsförpliktelser vidare till din pension:  

i. Tredjeparts administratörer för pensionsplaner;  

ii. Tredjeparts revisorer;  

iii. Finansiella rådgivare från tredje part; och 

iv. Regeringsorgan/tillsynsmyndigheter eller arbetsmyndigheter. 

c. Andra unika omständigheter: Det är också möjligt i sällsynta fall att din information kan delas i samband 

med eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller 

omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag. 

Ball kan också dela information om pensionär till en behörig myndighet om vi anser att utlämnande sker i 

enlighet med eller på annat sätt krävs enligt gällande lagar, förordningar eller juridisk process. Detta kan 

inkludera brottsbekämpande tjänstemän, myndighet eller andra tredje parter som kan anses nödvändiga för att 

följa rättsliga processer eller uppfylla nationella säkerhetskrav. Din information kan också delas i händelse av 

tvister för att försvara rättigheter, egendom eller säkerhet för företaget, dess affärspartners, dig eller andra.  

d. Icke-personlig information: Information om pensionerad och pensionerad mottagare kan delas när den 

har samlats, anonymiserats och eller har avidentifierats så att den inte med rimlighet kan användas för att 

identifiera dig.  

 

6. Kommer mina uppgifter att överföras till olika länder? Ball är en global organisation med huvudkontor i USA 

med kontor i många länder över hela världen. Som resultat kan Ball överföra dina personuppgifter till Ball i USA, till alla 

Ball-dotterbolag över hela världen eller till tredje parter och affärspartners som vi har beskrivit i denna integritetspolicy.  

 

Ball Corporation har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla tillräckliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att 

skydda dina personuppgifter, bland annat genom att certifiera enligt EU-USA och Schweiz-USA Sekretesskydd-program 

samt att ingå lämpliga avtal med Ball-enheter och externa organisationer. Du kan granska mer information om Balls 

certifieringar för EU:s - USA och Schweiz – USA:sintegritetsskydd genom att klicka på HÄR.  

 

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy


7. Vad händer om jag klickar på en länk till en annan webbplats som inte administreras av Ball? Denna webbplats 

kan innehålla länkar till andra webbplatser. Samtidigt som vi försöker att enbart länka till webbplatser som delar våra 

höga standarder och respekt för integritet, är vi inte ansvariga för innehåll, säkerhet eller sekretesspraxis som används 

av andra webbplatser.  

 

8. Vad händer om jag vägrar att lämna mina personuppgifter? Utöver informationen som beskrivs i 

Integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 12, kan vägran att tillhandahålla nödvändig personlig information och känslig 

personlig information leda till att förmånerna upphör, felaktig administration av förmåner eller andra liknande problem.  

 

9. Vilka webbplatser gäller detta meddelande på? Utöver informationen som beskrivs i Integritetspolicyn - 

Allmänt, avsnitt 13, gäller detta meddelande på www.ballbenefitscentral.ehr.com, www.rexampensionplan.co.uk och 

andra webbplatser som kan läggas till i framtiden.  

 

  



Integritetspolicy - Kunder, säljare och leverantörer 
1. Introduktion: Denna integritetspolicy - Kunder, leverantörer och leverantörer tillhandahåller ytterligare 

information som är specifik för användningen av de webbplatser och system som företaget driver (kollektivt kallat 

”Webbplatsen”) när det gäller pensionsförmåner och process. Integritetspolicyn - Kunder, leverantörer och leverantörer 

integrerar härmed Integritetspolicyn - Allmänt genom referens. I den utsträckning Integritetspolicyn - Allmänt och 

Integritetspolicyn - Kunder, leverantörer och säljare konflikt, Integritetspolicyn - Kunder, leverantörer och leverantörer 

ersätter Integritetspolicyn - Allmänt eftersom det gäller din användning av webbplatsen som pensionär.  

 

2. Vem behandlar mina uppgifter? Ball Corporation och dess dotterbolag och medlemmar behandlar vissa typer av 

personuppgifter från våra kunders, leverantörers och säljares kontakter. Företaget kan också avtala med tredje parter 

att tillhandahålla vissa tjänster på företagets vägnar. Ball vidtar åtgärder för att se till att tredje parter som be handlar 

data för Balls räkning följer dataskyddsstandarder, inklusive men inte begränsat till, ingå avtal med tredje parter, 

genomföra säkerhetsgranskningar av tredje parter och andra liknande ansträngningar och processer.  

 

3. På vilken grund samlas mina uppgifter in? Utöver informationen som beskrivs i Integritetspolicyn - Allmänt, 

avsnitt 4, kan företaget använda följande ytterligare baser för att behandla data som rör kunder, säljare och 

leverantörer: 

 

a. Rättsliga skyldigheter: Ball måste samla in viss information för att uppfylla regeringens krav såsom 

skatteändamål, statliga rapporteringskrav, finansiell lagstiftningsöverenskommelse som krävs av börsnoterade 

företag, statliga rapporteringsskyldigheter för vissa affärstransaktioner; svara på giltiga statliga order som begär 

information och andra liknande typer av lagliga skyldigheter.  

b. Nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt: Ball samlar in och behandlar personuppgifter för att uppfylla 

sina skyldigheter enligt kontrakt, samförståndsavtal, brevavtal och andra affärs- och avtalsarrangemang. Detta 

kan inkludera insamling av personuppgifter om anställda hos kunder, säljare och leverantörer för att säkerställa 

kommunikation, kooperation och samarbete mellan Ball och dess kunder, leverantörer och leverantörer.  

c. Legitima affärsskäl: Ball bearbetar också data av legitima affärsskäl, inklusive driftsförändringar, 

leverantörshantering, kostnadsanalyser och andra vanliga affärsverksamheter för att säkerställa effektivitet och 

effektiviteten i tredjepartsrelationer.  

d. Godkännande: Ball kan samla in personuppgifter från kunder, säljare och leverantörer baserat på en 

individs samtycke. Detta kan inkludera att få detaljerad ekonomisk, personlig och annan personlig och känslig 

personlig information. Personer som tillhandahåller frivilligt samtycke kan återkalla sitt samtycke när som helst 

genom att kontakta det tillämpliga företagets dataskyddskontor som anges i Integritetspolicyn - Allmänt HÄR. 

e. Juridiskt försvar: Under vissa omständigheter kommer personuppgifter om kunder, säljare och 

leverantörer att behandlas som en del av ett juridiskt försvar.   

 

4. Vilka uppgifter bearbetar företaget? Utöver informationen som beskrivs i Integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 5, 

kan företaget använda följande ytterligare baser för att behandla data som rör kunder, leverantörer och leverantörer:  

 

a. Kundrelationer: Företaget behandlar personuppgifter som rör representanter för våra kunder, inklusive 

namn, kontaktinformation, e-postadresser och andra icke-känsliga personuppgifter. Begränsad information kan 

behandlas om en företrädares personliga liv som en del av affärsförhållandet som namn, födelsedatum eller 

annan liknande information om familjer med företagskontakter. När det gäller enskilda företag, eller andra 

liknande juridiska personer, kan personlig finansiell information behandlas där kreditansökningar lämnas in som 

kräver personliga garantier eller ytterligare säkerheter.  



b. Leverantörsrelationer: Företaget behandlar personuppgifter som rör representanter för våra 

leverantörer, inklusive namn, kontaktinformation, e-postadresser och andra icke-känsliga personuppgifter. 

Begränsad information kan behandlas om en företrädares personliga liv som en del av affärsförhållandet som 

namn, födelsedatum eller annan liknande information om familjer med företagskontakter.  

c. Leverantörsrelationer: Företaget behandlar personuppgifter relaterade till representanter för våra 

leverantörer, inklusive namn, kontaktinformation, e-postadresser och andra icke-känsliga personuppgifter. 

Begränsad information kan behandlas om en representants personliga liv som en del av affärsförhållandet, t.ex. 

namn, födelsedatum eller annan liknande information om familjer med företagskontakter. 

 

5. Delar ni mina personuppgifter? Utöver informationen som beskrivs i Integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 5, kan 

företaget dela dina personuppgifter med följande mottagare: 

 

a. Interna mottagare: Vissa avdelningar inom företaget tar emot och behandlar personuppgifter som 

erhållits från besökare på webbplatsen på "behovs" -basis, särskilt när deras jobb är relaterat till att arbeta med 

kunder, säljare eller leverantörer. Detta kan omfatta följande avdelningar: finansiering, inköp, kommersiella 

tjänster, globala företagstjänster (kundfordringar, leverantörsskulder osv.), Kommunikation, hållbarhet, revision, 

lag och andra liknande avdelningar och avdelningar med behovsenlig behörighet som är nödvändiga för interna 

och externa affärsverksamheter och interaktioner.  

b. Externa mottagare: Företaget kan också överföra vissa uppgifter till tredje parter som är kontrakterade 

av Ball för att utföra vissa syften, inklusive tredje parts entreprenörer som hjälper Ball i vissa funktioner och 

administrativa ansvar som krävs för Balls verksamhet, tredje parts revisorer, inkassobyråer, advokatbyråer, och 

andra liknande tredje parter. Ball delar inte, säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part som bearbetas 

för deras marknadsföring.  

 

6. Kommer mina uppgifter att överföras till olika länder? Ball är en global organisation med huvudkontor i USA 

med kontor i många länder över hela världen. Som resultat kan Ball överföra dina personuppgifter till Ball i USA, till alla 

Ball-dotterbolag över hela världen eller till tredje parter och affärspartners som vi har beskrivit i denna integritetspolicy.  

 

Ball Corporation har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla tillräckliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för at t 

skydda dina personuppgifter, bland annat genom att certifiera enligt EU-USA och Schweiz-USA Sekretesskydd-program 

samt att ingå lämpliga avtal med Ball-enheter och externa organisationer. Du kan granska mer information om Balls 

certifieringar för EU:s- USA och Schweiz-USA:s integritetskydd genom att klicka HÄR.  

 

7. Vad händer om jag vägrar att lämna mina personuppgifter? Utöver den information som beskrivs i 

Integritetspolicyn - Allmänt, avsnitt 12, kan vägran att tillhandahålla personlig information som krävs för att upprätthålla 

affärsförhållandet leda till annullering av kontrakt, störningar i affärsverksamheten som kan påverka leveransen av varor 

eller tjänster för vilka Ball har tecknats, förseningar eller betalningar för levererade varor eller tjänster och andra 

liknande effekter.  

 

Vilka webbplatser gäller detta meddelande på? Utöver informationen som beskrivs i Integritetspolicyn - Allmänt, 

avsnitt 13, gäller detta meddelande för https://ballcorp.force.com/CustomerPortal, https://printguides.ball.com/, 

https://voc.ball.com/, och andra webbplatser som kan läggas till i framtiden.  

 

  

https://www.ball.com/eu/additional-site-content/special-pages/eu-us-privacy-shield-policy
https://ballcorp.force.com/CustomerPortal
https://printguides.ball.com/
https://voc.ball.com/


Cookie Policy  
1. Introduktion: Ball Corporation och dess dotterbolag och medlemmar ("Företaget" eller "Ball") har åtagit sig att 

skydda personuppgifter för alla personer som vi samverkar med. Ball har vidtagit både tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att skydda personuppgifter som företaget behandlar. Syftet med detta integritetsmeddelande är att 

informera dig om den bearbetningsverksamhet som företaget utför när det gäller din allmänna användning av de 

webbplatser och system som företaget driver (kollektivt kallat "webbplatsen"),  samt dina rättigheter och skyldigheter 

gällande dina personuppgifter.  

 

2. Vad menar ni med "cookies"? Ball använder automatiska datainsamlingsverktyg, ibland kallade "cookies", som 

samlar in viss standardinformation som din webbläsare skickar till Balls webbplatser. Termen "cookie" avser all teknik 

som lagrar och får åtkomst till information på enheten du använder för att komma åt webbplatsen. Din enhet kan 

innehålla en dator, surfplatta, telefon eller annan mobil enhet som har åtkomst till internet.  

 

Det finns olika typer av cookies som uppför sig annorlunda och fungerar med olika funktioner. Exempelvis serveras vissa 

cookies direkt av Ball ("cookies från första parten") eller på uppdrag av Ball av tredje parter som analytikföretag 

("tredjepartskakor"). Andra cookies kan pågå så länge webbläsaren du använder är öppen ("session cookies") som 

raderas automatiskt när du stänger webbläsarapplikationen på din enhet. Och andra cookies kvarstår även efter att 

webbläsaren är stängd (“permanenta cookies”) som känner igen din enhet när du öppnar din webbläsare igen.  

 

3. Vilken typ av information samlas in från dessa verktyg? Dessa datainsamlingsverktyg skickar information till 

webbplatsen, t.ex. vilken webbläsare du använder och adressen till webbplatsen från vilken du kom till vår webbplats 

(t.ex. som en sökmotor som används för att söka efter Ball Corporation). Dessa verktyg kan också samla information om 

din IP-adress och ditt klickströmbeteende.  

 

IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator eller mobilenhet när du ansluter till internet. Numret 

tilldelas av din internetleverantör eller din informationstekniska avdelning, beroende på vilken typ av nätverk du är på. 

Numret är en unik adress som gör det möjligt för webbservrar att hitta och identifiera din enhet.  

 

Klickströmbeteende hänvisar till din internetanvändning. Detta kan inkludera vilka sidor du visar och vilka länkar du 

klickar när du använder internet. Dessa verktyg hjälper till att göra din internetupplevelse enklare och effektivare. Det 

kan också ge dig en anpassad internetupplevelse baserad på din användning och den kan känna igen dig när du kommer 

tillbaka.  

 

4. Vilken typ av cookies använder Ball? Ball använder cookies som är nödvändiga för driften av webbplatsen, till 

exempel cookies som möjliggör funktionaliteten för kartfunktioner på webbplatsen eller att leda kundförfrågningar på 

servern. Andra cookies används för att tillhandahålla personlig service, till exempel aktivera funktioner som att dela 

webbinnehåll via sociala medieplattformar. Andra cookies kan ge information till annonsörer om din webbanvändning 

som gör det möjligt för annonsörer att tillhandahålla personliga webbupplevelser.  

 

5. Hur kan jag uppdatera mina ”cookies" -inställningar på webbplatsen? För närvarande har webbplatsen inte 

möjlighet att ändra cookies-preferenser eller inaktivera vissa onödiga cookies. Ball samarbetar med sina leverantörer för 

att utveckla denna kapacitet och kommer att uppdatera denna policy när denna kapacitet finns.  

 

Men din webbläsare kan ge dig möjligheten att aktivera en "spåra mig inte" -funktion som skickar signaler till 

webbplatser du besöker. Dessa signaler säger till webbplatserna att du inte vill att dina online aktiviteter spåras. Detta är  

annorlunda än att blockera eller ta bort cookies eftersom webbläsare med en ”spåra mig inte” funktion fortfarande kan 



acceptera cookies.  

 

6. Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor? Om du har fler frågor om "cookies" och hur Ball använder dessa 

verktyg och den information som samlas in med dessa verktyg, vänligen kontakta det regionala dataskyddsteamet:  

 

North America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
10 Longs Peak Drive 
Broomfield, CO 80021 
cdpna@ball.com 

Europe, Middle East, & Africa Data Protection 
Critical Data Protection Team  
100 Capability Green 
Luton LU1 3LG 
United Kingdom 
cdpeu@ball.com 

South America Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Avenida das Américas 
3434-Condomínio Mario Henrique Simonsen-
Bloco 2/6 e 7 andares Barra da Tujica 
Rio de Janeiro 22640-102 
Brasil 
cdpsa@ball.com 

Asia Pacific Data Protection 
Critical Data Protection Team 
Units 1610 – 1619, Tower 1 
Grand Century Place 
193 Prince Edward Rd. West 
Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
cdpapac@ball.com  

 

Om du har andra frågor angående Balls användarvillkor eller integritetspolicy, kan de hittas HÄR. 
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