
PERSONVERN 

Scanex Medical Systems AS, heretter også omtalt som "vi / oss", respekterer din rett til personvern og vi 

tar våre relaterte juridiske forpliktelser på alvor. Vi streber etter alltid å være gjennomsiktig om 

behandlingen av informasjonen din. Derfor har vi utviklet denne policyen for å dekke hvordan vi samler 

inn, bruker, lagrer og overfører informasjonen din. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet vårt eller 

bruke funksjoner, godtar du bruken av informasjonen som forklart i denne retningslinjene. 

Vær oppmerksom på at nettstedet vårt kan inneholde tredjepartsløsninger og informasjonskapsler eller 

lenker til eksterne nettsteder. Vi har tatt rimelige skritt for å sikre at disse selskapene tydelig identifiserer 

og styrer informasjonen din på riktig måte. Imidlertid vil tredjeparts bruk av informasjonen være 

underlagt deres personvernpolicy og ikke vår. 

 

 1. INNSAMLING 

Informasjonen vi samler, avhenger av omstendighetene og funksjonene du bruker, for eksempel Vi 

trenger din e-postadresse når du sender oss en melding, slik at vi kan kontakte deg. Vi vil opprettholde 

og behandle alle dine personlige opplysninger (dvs. all informasjon som direkte eller indirekte refererer 

til deg som en naturlig levende person) i samsvar med gjeldende lov og ikke la din personlige informasjon 

til tredjepart, i tillegg til annet enn eksplisitt beskrevet i denne politikken. Hvis du oppgir personlig 

informasjon om andre personer enn deg selv, må du sørge for at du har personens tillatelse til å gi 

informasjon til oss, og du har gjort dem oppmerksom på vilkårene i disse retningslinjene. 

Når du bruker nettstedet vårt, registrerer vi automatisk informasjon om bruk, besøkte sider og 

informasjon om enheten du bruker og din internettforbindelse. Vi gjør dette på følgende måte: 

logger: 

Når du bruker våre tjenester, blir enkelte data som er registrert i våre loggfilene som IP-adresse, 

operativsystem, plassering, nettlesertype, hvilke sider du har sett på og klikket linker som sender deg til 

en bestemt webside. 

  

2. BRUK, OPPBEVARING OG SIKKERHET 

Vi bruker informasjonen vi samler inn, inkludert din personlige informasjon, for å gi, vedlikeholde, 

beskytte, forbedre nettstedet vårt og kontakte deg som kunde. 

Scanex Medical System AS lagrer og behandler informasjonen din innenfor EUs geografiske grenser. Men 

vi kan bruke flere tjenester og prosesser eller dele informasjonen med tredjeparter i andre land enn 

Sverige, hvor du kan ha færre juridiske rettigheter i forhold til informasjonen land. Vi behandler 

imidlertid kun informasjonen din som beskrevet i denne policyen. 

Vi opprettholder nødvendige organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige 

opplysninger mot tap, misbruk, uautorisert adgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Vi prøver også å 

sørge for at tjenesteleverandørene våre gjør det samme. Hvis du mener at din personlige informasjon 

har blitt kompromittert, inkludert tilgang til eventuelle kontoer du har med oss, vennligst kontakt oss 

umiddelbart ved hjelp av informasjonen nedenfor. 



  

3. DISSEMINERING AV DATA 

For å forbedre nettstedet kan informasjon om bruken din deles med selskaper som tilbyr verktøy for å 

analysere data. 

Vi kan sende dine personopplysninger til politimyndigheter, myndigheter, Internett-leverandører og 

innholdsorganisasjoner hvis loven krever at vi gjør det. 

Vi vil ikke selge dine personlige data eller overføre dem til bedrifter der de kan brukes til direkte 

markedsføring eller salg. 

 

 4. DINE RETTIGHETER 

Hvis du vil vite hvilken personlig informasjon vi har om deg eller ønsker å fjerne dine personlige 

opplysninger fra systemet, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Vi vil 

bruke passende ressurser til å levere, rette eller fjerne personlig informasjon om deg innen systemet 

innen rimelig tid. For å beskytte personvernet ditt krever vi at du beviser din identitet før du gir tilgang til 

dine personlige opplysninger. 

Som bruker har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, som er reguleringsmyndighet, hvis du 

mener at vi ikke vil oppfylle våre forpliktelser. 

  

5.1.1 Håndtering av informasjonskapsler(cookies) 

Du kan enkelt velge hvordan cookies administreres gjennom nettleserinnstillingene, inkludert blokkering 

eller sletning av alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere 

informasjonskapsler, kan våre tjenester og nettstedet slutte å fungere skikkelig. Hver nettleser er 

annerledes, så bruk "Hjelp" -menyen i nettleseren din for å lære hvordan du endrer innstillingene for 

informasjonskapsler. 

  

6. OPPDATERINGER 

Denne policyen kan oppdateres, og du bør sjekke denne policyen av og til for oppdateringer. Hvis vi 

endrer politikken på en betydelig måte, vil en melding bli lagt ut på vår nettside. Datoen for den siste 

oppdateringen vises øverst på denne siden. 

 

 7. KONTAKT OSS 

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om vår samling, bruk, lagring, avsløring eller overføring av 

informasjon eller informasjonskapsler og sporingsteknikker som brukes, eller hvis du mener at det har 

vært et brudd på denne retningslinjene, vennligst send oss en e-post via eller send et brev til Scanex 

Medical Systems AS, Strømsveien 62, 2010 Strømmen. Vi svarer så snart som mulig. Vi kan kontakte deg 

under prosessen for ytterligere informasjon om nødvendig. 


