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Information om hur ABB hanterar personuppgifter
ABB AB (härefter ABB) kontrollerar hur dina person- 
uppgifter används i enlighet med denna inbjudan.  
Vi använder dina personuppgifter för att planera 
Fördelningsdagarna, baserat på att du anmält ditt 
intresse för dessa. Vi kan komma att dela dina per-
sonuppgifter med andra ABB-bolag inom ABB-kon-
cernen, även utanför EU. Dina uppgifter kommer att 

behandlas med samma höga säkerhet oavsett 
var inom koncernen de hanteras. Vi behåller 
dina personuppgifter så länge det fyller sitt sy-
fte och som längst under ett år. Efter den tiden 
raderar vi dina personuppgifter på ett säkert 
sätt.
Kontakta oss om du vill ha ut information om 
de personuppgifter vi samlar in om dig, för att 

begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för 
att göra invändningar eller begära rader-
ing av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på privacy@abb.
com. Du når även vårt dataskyddsombud 
på privacy@abb.com.

— 
I N B J U DA N 

Välkommen till ABB:s Fördelningsdagar 2019
Varje månad hos ABB i Alingsås

ABB i Alingsås vill härmed bjuda in 
dig till Fördelningsdagar. 
Vi håller utbildningen en dag i 
månaden under hela året.
Utbildningen är kostnadsfri och 
självklart bjuder vi på lunch!

En nyhet för 2019 är att LedLab 
medverkar vid två tillfällen och 
berättar om lösningar inom LED-
belysning för stora som små 
projekt.

Utbildningens innehåll 
- Vi guidar dig till smidigare lösningar
 
Med start i februari kör vi en dag i månaden, från kl. 
10.00 till 16.00. Under dagen kommer vi dels att visa 
produktnyheter och förmonterade Kabeldon för-
delningscentraler, samt hur du gör beredningar via 
Connect IT. 

Stefan och Henrik kommer guida dig till att hitta 
smidiga lösningar för att spara tid och pengar i dina 
eller din kunds projekt. Under dagen kommer du 
även få en fabriksvisning och möjligheten att se hela 
ABB:s Kabeldonutbud.

Anmälan
Skicka anmälan till fc@se.abb.com eller direkt till 
kursledare. Ange antal deltagare och namn på alla 
deltagare. Är ni ett större sällskap kan vi ordna an-
dra datum efter era önskemål.

Kursledare - kontaktuppgifter
Stefan Svedberg, ABB  
Tel: 0322-77 180, stefan.svedberg@se.abb.com
Henrik Albinsson, ABB 
Tel: 0322-77 172, henrik.albinsson@se.abb.com
Emil Karlsson, LedLab 
Tel: 0322-303016, emil.karlsson@ledlab.se

* I Mars och September finns Emil Karlsson,
LedLab AB, på plats. LedLab arbetar med smidiga, 
kundanpassade helhetslösningar inom LED- 
belysning - för stora och små projekt.

—
ABB Lågspänningsprodukter 
 
E-postadress för anmälan: 
fc@se.abb.com
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Månad kl. 10-16 Månad kl.10-16

Februari 28/2 Augusti 29/8

Mars* 27/3 September* 26/9

April 25/4 Oktober 24/10

Maj 23/5 November 28/11

Juni 27/6 December 19/12
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