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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 i gällande lag. Den senaste versionen av 
integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida.  

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.  

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.  

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 
Isofol Medical AB (publ) (org nr 556759-8064), Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 GOTEBORG, 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och 
ansvar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
På isofol.se hanterar vi personuppgifter för: 

 Att kontinuerligt analysera och förstå hur vår hemsida används så att vi kontinuerligt 
kan förbättra den. 

 Att hålla dig uppdaterad om våra aktiviteter via pressreleaser och nyhetsbrev. 

Under våra pågående affärsaktiviteter kan vi också komma i kontakt med och hantera 
information som berör dig om du representerar något av de företag eller institutioner som vi 
samverkar eller gör affärer med. Denna datainsamling kan göras genom direkta interaktioner 
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med dig eller organisationen du företräder, eller genom tredje parts datakällor, och är 
nödvändigt för att vi skall kunna göra affärer med dig eller organisationen du företräder. 

Vilka personuppgifter behandlas? 
Information du ger oss 
När du besöker vår hemsida delar du med dig av din IP-adress. Din IP-adress kan också medföra 
att du delar med dig av ytterligare information om dig, såsom var du befinner dig när du 
besöker vår hemsida, eller hur du har rört dig över olika delar på vår hemsida. Denna 
information använder vi för att förstå hur användare navigerar och interagerar med vår 
hemsida så att vi kontinuerligt kan förbättra användarupplevelsen. 

På vår hemsida erbjuder vi också möjligheten att prenumerera på relevanta nyheter och 
pressreleaser som behandlar vårt företag och hur våra aktiviteter fortskrider. Vi gör detta 
genom ett formulär där du kan delge oss ditt: 

 Namn, 
 Företagsnamn, 
 E-postadress, samt 
 Huruvida du föredrar information på svenska eller engelska. 

Denna information använder vi för att skicka dig löpande uppdateringar om vår verksamhet. 
När du öppnar eller interagerar med e-post som vi skickar till dig som en del i din 
prenumeration kommer du även delge oss information om dessa aktiviteter. Vi kan komma att 
analysera denna information för att säkerställa att vi skickar den mest relevanta information vi 
kan till dig, baserat på vem du är. 

Vi baserar denna databehandling på ditt samtycke och vi kommer avbryta denna behandling i 
detta syfte om du inte längre har något intresse av att få information om vår verksamhet. När du 
avslutar din prenumeration tar vi bort den berörda datan från våra system, men vi, eller vår 
nyhetstjänsteleverantör, kommer behålla information om att du har avslutat din prenumeration 
för att säkerställa att vi inte felaktigt kontaktar dig igen. 

Information vi samlar in om dig  
När du påbörjar ett affärssamarbete med Isofol kan vi komma att samla in kontaktuppgifter, 
såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande detaljer rörande dig. Denna 
information samlas in när det är nödvändigt för oss att föra dialog med dig eller organisationen 
du representerar. 

Med vem kan vi komma att dela dina personuppgifter? 
På Isofol använder vi välkända leverantörer för analys av trafiken på vår hemsida. När du 
besöker vår hemsida delar vi din IP-adress med sådana leverantörer för att låta oss analysera 
trafiken på vår hemsida för att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen. 

Om du väljer att prenumerera på nyheter från oss delar vi med oss av den information du delger 
oss när du blir prenumerant med vår leverantör av nyhetstjänster. 

Om du är en affärspartner eller leverantör till Isofol kan din kontaktinformation komma att 
delas till andra leverantörer, rådgivare, myndigheter och liknande för att tillgodose eventuella 
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lagkrav eller för att vi skall kunna uppfylla de kontraktskrav som åligger mellan Isofol och 
organisationen du representerar. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Den primära behandlingen av dina personuppgifter sker inom EU/EEA. Våra trafikanalys- och 
nyhetsleverantörer har marknadsnärvaro utanför EEA, inklusive i Nordamerika, vilket innebär 
att behandlingen kan innebära en överföring av dina personuppgifter till ett tredje-land utanför 
EEA. Vid en sådan överföring förlitar vi oss på särskilda kontrakt godkända av den europeiska 
kommissionen. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 
Vi lagrar din data så länge som är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen 
eller för att utföra de aktiviteter som vi är skyldiga att göra gentemot dig, och så länge som lagen 
kräver. 

För analys av trafiken på vår hemsida lagrar vi ingen information längre än 26 månader. 

För prenumerationsuppgifter lagrar vi informationen så länge prenumerationen är aktiv. 

För affärskontakter sparar relaterade kontaktuppgifter så länge vi har ett aktivt kontrakt på 
plats med dig eller organisationen du företräder och under en 24 månaders period därefter, 
eller så länge som är nödvändigt för att vi skall kunna uppfylla eventuella lagkrav. 

Dina rättigheter till utdrag, rättelse och radering 
Som registrerad har du ett antal viktiga rättigheter. 

Rätt till utdrag 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som Isofol behandlar om dig (ett s.k. 
registerutdrag). Det är kostnadsfritt att begära en kopia. 

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

Rätt till radering 
I den mån vår behandling av dina uppgifter är baserad på samtycke har du rätt att dra tillbaka 
detta samtycke. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att 
behandling en skall begränsas. Vi kommer genomföra raderingen av data efter en sådan 
begäran, givet att det inte finns några juridiska eller kontraktsmässiga åtaganden som 
förhindrar oss från att göra detta. 

Cookies och spårningstekniker 
Vi har integrerat Google Analytics, en tjänst för att analysera trafik och användarbeteenden, på 
vår hemsida. 

Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av cookies om din 
användning av vår hemsida skickas till Googles server i USA och lagras där. Google kan komma 
att överföra informationen i denna cookie till tredje part. 
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Google använder denna information å våra vägnar för att utvärdera hur du använder vår 
hemsida, sammanställa rapporter rörande aktiviteter på vår hemsida, samt leverera ytterligare 
tjänster rörande hemsides- och internetanvändning till oss. IP-adressen som din webbläsare 
skickar till Google Analytics kommer inte kombineras med annan data som Google har. 

Du kan förhindra lagring av cookies genom inställningar i din webbläsare; var dock varse att 
detta kan komma att begränsa hur du kan använda vår hemsida. 

Du kan även förhindra att data som cookies genererar om dig skickas till Google, genom att 
ladda ned och installera en plug-in för din webbläsare från följande länk:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Denna plug-in informerar Google Analytics via JavaScript att ingen data eller information om 
besök på hemsidor får skickas till Google Analytics. 

Du kan också radera cookies som redan satts av Google Analytics när som helst via din 
webbläsare eller tredjepartsprogramvara. 

Ytterligare information om Google’s hantering av dina personuppgifter kan du finna på 
https://policies.google.com/privacy och https://marketingplatform.google.com/about/ 
Följande länk ger ytterligare beskrivning om Google Analytics 
https://marketingplatform.google.com/about/. 

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

Hur kan du kontakta oss med 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. 

Vårt dataskyddsombud (DPO), NDA Regulatory Service AB, kan delge mer detaljerad 
information om hur vi arbetar med personuppgifter och dataskydd. Vår DPO kontaktas lättast 
på isofol-dpo@ndareg.com.  


