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Gäller Isofol Medical AB (publ) (org nr 556759-8064)

Inledning
Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar all information och alla personuppgifter
i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter eller annan
viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller
förstörelse.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på
våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid
på webbplatsen.

Syfte
Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi
redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter eller vill framföra ett
klagomål till oss. Personuppgifter som behandlas i samband med kliniska studier hanteras i en särskild
policy.

Mål
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras
samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i
enlighet med gällande lagstiftning.

Övergripande riktlinjer
För att du bättre ska förstå hur vi behandlar uppgifter och information om dig redovisar vi nedan våra
övergripande riktlinjer och grundläggande principer.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av
personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas
till dig, tex namn, personnummer eller ip-adress.
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Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Isofol Medical AB (publ) (org nr 556759-8064), Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 GÖTEBORG, är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvar för att
sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information behandlas?
Information som du ger oss
Du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:
•

Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Information vi samlar in om dig
När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:
•
•
•
•

Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, svarstid för
sidor, nedladdningsfel samt hur du når och lämnar tjänsten.
Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon,
operativsystem, plattform och skärmupplösning.
Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss är nödvändig bland annat för att kunna sända ut nyhetsbrev men kan även vara
nödvändig för andra syften, läs mer nedan.

Kommunikation
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om Isofol
Medical som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen
att kontakta oss eller så kan du avregistrera dig från våra utskick.

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?
När vi delar din information med tredje part vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska
åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Din data kan dock i vissa situationer komma att
överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vid
överföring av data till tjänsteleverantörer i USA baseras ett sådant godkännde på Privacy Shield. Mer
information om Privacy Shield som är en överenskommelse om skyddandet av personuppgifter mellan EU
och USA gittar på på https://www.privacyshield.gov/welcome. Då vi är fast beslutna om att alltid skydda
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din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa
att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds
inom EU/EES. Om vi lämnar ut personuppgifter till tredjepart ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdeavtal.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar din data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller
utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För
dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi personuppgifterna så länge prenumerationen är aktiv.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
•

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är
kostnadsfritt att begära en kopia.

•

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

•

Rätt att bli raderad
I den mån vår behandling baserat på ett samtycke har du rätt att dra tillbaka detta samtycke.

Vi besvarar dina rättigheter så fort som möjligt.

Cookies och spårningstekniker
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra
användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att
kontakta oss.

Sociala medier
För närvarande kan du följa oss via sociala medier, LinkedIn. På detta konto ansvarar vi endast för
eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Ansvar
Det åligger varje chef att sörja för att alla medarbetare som hanterar personuppgifter har tillräcklig
utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte
ska förekomma.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på
ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via vår infomail info@isofolmedical.com.
Vi har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med
personuppgifter och integritetsskydd, kontakta vår växel för kontaktuppgifter.

Integritetspolicy för Isofol Medical AB (publ), Ver 2.0, 20Nov2019

Sida 3 av 3

