Swedish Medtechs Integritetspolicy
Grundläggande principer
Swedish Medtech är en integritetsmedveten organisation och förbinder sig att respektera
och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med vid var tid
gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.
Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår
behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella
frågor.
Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av
särskilt intresse för dig.
Innehållsförteckning
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål (varför)?
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vår behandling genom Cookies
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Hur hanterar vi personnummer?
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Länkar till andra webbplatser
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Kontaktuppgifter
Ändringar i policyn
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Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara
personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska
personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje
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åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs
automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Swedish Medtech Service AB, org. nr 556177–2764, med adress Sveavägen 63, Box 3601,
103 59 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål (varför)?
Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Swedish
Medtech samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte
överflödiga för det ändamål de är avsedda för.
De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Swedish
Medtech.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och i vilket ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i
syfte att hantera och
administrera medlemskapet

• Handlägga och administrera
ärenden om medlemskap

• Namn

• Registrera dina
kontaktuppgifter i vårt
medlemsregister

• E-post
• Telefonnummer
• Din korrespondens

• Upprätthållandet av korrekta
och uppdaterade uppgifter
• Tillvarata medlemmars
intressen i
branschorganisationen
• Administrera medlems
engagemang och arbete i
sektors- eller fokusgrupp
• Tillhandahålla rådgivning
• Dokumentera träffade avtal
och interaktioner med dig
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• Tillhandahålla dig information
avseende Swedish Medtechs
verksamhet
• Tillhandahålla såväl generell
som anpassad
information och andra
erbjudanden kring de
tjänster som vi tillhandahåller
• Genomföra
medlemsnöjdhetsundersökningar

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i
fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som medlem (t ex administrerar
ditt medlemskap och tillhandahåller relevanta erbjudanden).
Lagringsperiod: Swedish Medtech kommer att behålla dina uppgifter så länge som företaget är
medlem i branschorganisationen alternativt tills din anställning i ett medlemsföretag upphör. Vi
sparar dina personuppgifter under medlemstiden och därefter i upp till 12 månader. När den tiden
har passerats kommer dina personuppgifter på ett säkert sätt att raderas eller avidentifieras så att
dina uppgifter inte längre går att koppla till dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig vid anmälan till att delta i våra kurser och
event och i vilket ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i
syfte att hantera och
administrera anmälningar till
kurser och event

• Registrering till kurs eller

• Namn

event

• Kommunikation kring

anmälan till kurs eller event

• Utskick av nyhetsbrev
• Utskick av beställt material
• Tillhandahållande av

information avseende Swedish
Medtechs verksamhet

• Upprätta diplom
• Certifiering

• E-post
• Telefonnummer
• Arbetsgivare
• Din korrespondens
• Information om eventuell
matallergi
• Information som är nödvändig
för fakturering
• Information om
affärstransaktionen när du
väljer att betala med kreditkort
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Laglig grund: Fullgörande av avtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska
kunna fullgöra våra åtaganden och tillhandahålla kurs/event. Om uppgifterna inte lämnas kan våra
åtaganden inte fullgöras.

Samtycke. Swedish Medtech har som policy att inte begära känslig information, s.k. känsliga

personuppgifter (exempelvis uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse,
kriminellt förflutet, kroppslig eller mental hälsa eller sexuell läggning), såvida det inte finns rättsliga
grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår att du inte lämnar känsliga
personuppgifter. Om du lämnar sådana uppgifter betraktar dock Swedish Medtech detta som att
du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna
personuppgiftspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med
lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information, till exempel inför ett
event om att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna
registreras hos oss. Dessa uppgifter raderas efter avslutad kurs eller event.
Lagringsperiod: Faktureringsuppgifter sparas i 7 år med fakturas förfallodatum som startdatum.
Information om matallergier raderas efter genomförd kurs eller event.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig i samband med fotografering vid kurser
och event och i vilket ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

För att kunna informera om vår • Insamling
verksamhet samt för
• Lagring
föreningshistorik

Kategorier av personuppgifter
• Bilder
• Namn

• Bearbetning
• Publicering av exempelvis
mingelbilder på hemsida,
kommunikationsmaterial samt i
verksamhetsberättelse
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Laglig grund: Berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling sker med stöd av intresseavvägning.
Den avsedda behandlingen bedöms nödvändig för att tillgodose ditt och Swedish Medtechs
intresse av att informera om verksamheten.
Besökare på event informeras alltid om att deras personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att
användas för att informera om verksamheten på Swedish Medtechs webbplats och i annat material
och att de har möjlighet att invända mot detta. Informera ges också om vem de ska kontakta.
Lagringsperiod: Swedish Medtech kan använda uppgifterna så länge som det finns ett specificerat
ändamål och vi fortfarande kan stödja oss på intresseavvägningen. Du har rätt att invända mot
behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som
rör situationen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig vid ifyllnad av formulär på vår webbplats
Swedishmedtech.se och i vilket ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för
att kunna hantera anmälan till
Swedish Medtechs
prenumerationstjänst för
månadsbrev och/eller
nyhetsbrev.

• Registrering av dina
kontaktuppgifter

• Namn

För att kunna hantera
beställning av tryckt material
från oss.
Vi behandlar dina uppgifter i
syfte att hantera och
administrera din förfrågan, för
att besvara frågor och hantera
ditt ärende, leverera beställd
information, förbättra våra
tjänster, vår service och den
information som vi lämnar och
publicerar via vår hemsida.

• Upprätthållandet av korrekta
och uppdaterade uppgifter

• Företagsnamn
• E-post

• Telefonnummer
• Tillhandahålla dig information
• Din korrespondens
avseende Swedish Medtechs
verksamhet
• Tillhandahålla såväl generell
som anpassad
information och andra
erbjudanden kring de
tjänster som vi tillhandahåller

Laglig grund: Berättigat intresse. Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för
att kunna använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt
och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Swedish Medtech begränsar den information som
inhämtas från besökarna till det minimum som krävs för att uppfylla besökarens begäran eller
beställning. Personuppgiftsbehandling sker med stöd av intresseavvägning. Den avsedda
behandlingen bedöms nödvändig för att tillgodose ditt och Swedish Medtechs intresse av att i
informationssyfte skicka ut information till de registrerade.
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Genom att lämna information i fritextfält via webbplatsens anmälningsformulär ger du ditt
samtycke till behandling av personuppgifter i fältet. Möjlighet finns alltid att tacka nej till fortsatta
utskick genom att kontakta Swedish Medtech. Kontaktuppgifter anges längst ned i detta dokument.
Lagringsperiod: Till dess att ärendet har avslutats. Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12
månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.
Swedish Medtech kan använda uppgifterna så länge som det finns ett specificerat ändamål och vi
fortfarande kan stödja oss på intresseavvägningen. Du har rätt att invända mot behandlingar som
stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får
dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har
tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för kommunikation av
branschinformation och erbjudanden avseende vår verksamhet och olika tjänster kommer vi att
upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med
kommunikationsåtgärden.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som är arbetssökande och i vilket ändamål
(varför)?
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i
Swedish Medtech när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den
personliga integriteten.
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Registrering sker av
arbetssökande för ändamålet
rekrytering av personal i
samband med ansökan av en
tjänst eller registrering för
framtida uppdrag.

• Administrering av rekrytering
för att kunna välja ut lämplig
kandidat.

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Personnummer
• Födelsedatum
• Din korrespondens
• Övriga uppgifter som du själv
uppger i ditt CV och ditt
personliga brev tex utbildningar,
arbetserfarenheter, titel,
resultat från tester, fotografi,
uppgift från referensperson
(såsom omdömen och hälsa, tex
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anmärkningar kring
sjukfrånvaro)
• Annan information som du
lämnar till oss så som betyg och
intyg
• Anteckningar från intervjuer
• Samtal med referenspersoner
• Resultat från
personlighetstester

Laglig grund: Berättigat intresse. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter
är att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att
administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke.
Lagringsperiod: Under ansöknings- och rekryteringsprocessen, under innevarande år för senaste
aktiviteten och därefter för två (2) år. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna
användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel
diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer
informationen att förstöras. Om du har lämnat ditt samtycke till att informationen lagras även efter
att tiden för överklagande har löpt ut, kan informationen lagras under så lång tid som du har
samtyckt till. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta rekryteringsansvarig
eller mejla till dataskydd@swedishmedtech.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig när du på annat sätt kommer i kontakt
med oss och i vilket ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i
syfte att hantera och
administrera din förfrågan, för
att besvara frågor och hantera
ditt ärende, leverera beställd
information, förbättra våra
tjänster, vår service och den
information som vi lämnar och
publicerar via vår hemsida.

• Mottagande av förfrågan

• Namn

• Registrering av dina
kontaktuppgifter

• Kontaktuppgifter (t.ex. e-post,
telefonnummer, företagsadress)

• Kommunikation och
besvarande av eventuella
frågor

• Ev. information du själv väljer
att lämna

• Upprätthållandet av korrekta
och uppdaterade uppgifter

• Information om din synpunkt,
fråga eller ärende
• Din korrespondens
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• Tillhandahålla dig information
avseende Swedish Medtechs
verksamhet
• Tillhandahålla såväl generell
som anpassad
information och andra
erbjudanden kring de
tjänster som vi tillhandahåller
Laglig grund: Samtycke. Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna
använda vår webbplats. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt och
frivilligt tillhandahållna av besökaren. Swedish Medtech begränsar den information som inhämtas
från besökarna till det minimum som krävs för att uppfylla besökarens begäran eller beställning.
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse
av att hantera ärendet.
Lagringsperiod: Till dess att ärendet har avslutats. Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12
månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som är leverantör (anställd eller
uppdragstagare hos leverantör) och i vilket ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

I samband med
affärsförhållande

• Kommunikation avseende
beställning/köp

För att kunna hantera
beställning/köp

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• E-post

Fakturahantering, betalning,
• Telefonnummer
administration av
avtalsförhållandet, hantering av
• Företagsadress
leveranser samt kontakt och
• Din korrespondens
kommunikation, för
bokföringsändamål, exempelvis
avseende fakturering eller
betalning av era tjänster eller
produkter
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet eller vidtagande av åtgärder som begärs innan avtal
ingås. Rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Administrera avtalet och ha löpande kontakt
och kunna beställa och använda leverantörens tjänster.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid
om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
Faktureringsuppgifter sparas i 7 år med fakturas förfallodatum som startdatum. Inaktiva avtal som
Sida 8 av 14

innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i
preskriptionslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in om övriga externa parter, prospekts och i vilket
ändamål (varför)?
Ändamål

Behandlingar som utförs

Påverkans- och
förändringsarbete

• Utskick av nyhetsbrev och
omvärldsbevakning

Framtida rekrytering av nya
medlemmar

• Utskick av inbjudningar till
möten och event och annan
information om Swedish
Medtechs verksamhet

Swedish Medtech använder
personuppgifterna för att i
vissa fall kunna ge anpassade
erbjudanden och inbjudningar

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• E-post
• Organisation
• Titel

Laglig grund: Berättigat intresse. Personuppgiftsbehandling sker med stöd av intresseavvägning.
Den avsedda behandlingen bedöms nödvändig för att tillgodose ditt och Swedish Medtechs
intresse av att i informationssyfte skicka ut information till den registrerade.
Möjlighet finns alltid att tacka nej till fortsatta utskick genom att kontakta Swedish Medtech.
Kontaktuppgifter anges längst ned i detta dokument.
Lagringsperiod: Swedish Medtech kan använda uppgifterna så länge som det finns ett specificerat
ändamål och vi fortfarande kan stödja oss på intresseavvägningen.
Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för kommunikation av
branschinformation och erbjudanden avseende vår verksamhet och olika tjänster kommer vi att
upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med
kommunikationsåtgärden.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina
anmälningar till olika aktiviteter, tjänster och event kan vi också komma att samla in
personuppgifter från annat håll, det kan vara uppgifter som titel, position och e-postadresser
till politiker som kommer ifrån offentliga källor som kommuners- och landstings registratorer
och publika hemsidor. Om du innehar offentligt politiskt uppdrag behandlas även uppgift om
för vilket politiskt parti uppdraget innehas.
Sida 9 av 14

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster
delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt
våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Löneadministration
2) Betallösningar (betaltjänstleverantörer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av
våra IT-lösningar).
4) Kommunikation (Print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller
reklambyråer).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål
som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna
uppfylla våra åtaganden enligt medlemsvillkoren). Vi kontrollerar alla
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende
säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla
personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som
behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende
internationell överföring av personuppgifter.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter
med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt
personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till
företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra
betaltjänstleverantörer).
2) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att
göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig
gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Växel/Telefoni
Växeltelefoni levereras som tjänst av vår hyresvärd och samarbetspartner LIF. LIF är självständigt
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i IP-telefonväxeln.
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Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna
IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock
undantagsvis vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om
vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom
en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet
får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I
de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom
ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå
eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga
skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler,
bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de
skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du
välkommen att kontakta oss.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vår behandling genom Cookies
Swedish Medtech Service AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker swedishmedtech.se.
Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker
swedishmedtech.se (inklusive din IP-adress), så som längden på ditt besök, antalet
sidvisningar, de val du gör på swedishmedtech.se och hur du hittade till swedishmedtech.se.
Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att våra besökare ska kunna använda
webbplatsen på av oss avsett sätt och för statistik. Personuppgifterna behandlas med stöd
av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade
intressen av att behandla dina personuppgifter är för att ge dig en bra användarupplevelse
av swedishmedtech.se och vårt intresse av att få information om besökarna på
swedishmedtech.se. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på dator (eller motsvarande
enhet med internetuppkoppling såsom tex surfplatta eller mobiltelefon) kan detta ställas in i
din webbläsare.
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Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i
din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller
utgångsdatumet passerat och du återkommer till swedishmedtech.se. Sessionscookies
saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på
swedishmedtech.se. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella
sessionscookies. Läs mer om cookies i vår cookiepolicy.
Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till följande aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
• Google LLC och dess dotterbolag. Läs mer om Google Analytics och Googles behandling av
dina personuppgifter här.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få en
bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära
tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Tänk på att
ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att
säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt
att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.
Rätt till radering. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter
raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara
uppgifterna. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi
istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte
som hindrar den begärda raderingen.
Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att vår behandling av dina
personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta
kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera
huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de
fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig
grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att
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kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få
uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva
lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa kommunikation av branschinformation och erbjudanden
avseende vår verksamhet och olika tjänster och att invända mot all behandling av
personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse:
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina
personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat
skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller
friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara
rättsliga anspråk.
Kommunikation och lämnande av erbjudanden: Du har möjlighet att invända mot att dina
personuppgifter behandlas för kommunikation av branschinformation och erbjudanden
avseende vår verksamhet och olika tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra
digitala kanaler. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för kommunikation
av branschinformation och erbjudanden avseende vår verksamhet och olika tjänster
kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom
upphöra med kommunikationsåtgärden.
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen
på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få en kopia
på de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat format (s.k.
dataportabilitet).

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt
skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som
möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.
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Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust,
förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina
personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som
anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål
till Datainspektionen.
Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan
medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd
än vad som anges häri.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan.
Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig: Swedish Medtech Service AB, 556177–2764
Postadress: Swedish Medtech, Box 3601, 103 59 Stockholm
Telefonnummer: 08-586 246 00
E-post: dataskydd@swedishmedtech.se
Ändringar i policyn
Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska
krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på Swedish
Medtechs hemsida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för
personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information
om detta via e-post eller på hemsidan www.Swedishmedtech.se.
Senast uppdaterad: 2019-09-20.
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