INTEGRITETSPOLICY

1.

INTRODUKTION

1.1.

Denna Integritetspolicy innehåller information om personuppgiftsbehandling som sker i
samband med din användning av den Öppna Sidan. Information om
personuppgiftsbehandling som sker med anledning av medverkan i forskningsstudien
tillhandahålls i samband med din registrering till studien. För frågor angående
personuppgiftsbehandling med anledning av medverkan i studien, vänligen kontakta oss
(se avsnitt 6).

1.2.

Göteborgs Universitet (“vi” eller “oss”) är personuppgiftsansvarig för den
personuppgiftsbehandling som utförs i samband med tillhandahållandet av våra tjänster
på den Öppna Sidan.

1.3.

Din integritet är viktig för oss och vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med
dina önskemål, denna Integritetspolicy och lag.

2.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

2.1.

Våra leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter om, och i den
utsträckning, det är nödvändigt för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss, såsom
våra webbutvecklare eller hostingleverantörer. Detta kan göras utan inhämtande av ditt
samtycke, eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig.
Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av våra leverantörer som behandlar
personuppgifter för vår räkning och vi behandlar inte dina personuppgifter utanför
EU/EES.

3.

DINA RÄTTIGHETER

3.1.

Du har rätt enligt lag att begära tillgång till, rättelse av eller radering av, dina
personuppgifter. Du har även rätt att begära begränsning av, eller invända mot,
behandling av dina personuppgifter, eller dra tillbaka ditt samtycke till behandling, samt
rätt till dataportabilitet. Vi vill göra dig uppmärksam på att din begäran kan innebära att
du därefter inte kan använda vår hemsida på avsett vis. Vänligen kontakta oss så hjälper
vi dig med din begäran (se avsnitt 6).

3.2.

Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndighet.

4.

PERSONUPPGIFTER SOM INSAMLAS AUTOMATISKT

4.1.

När du besöker vår hemsida samlar vi in data om din IP-adress. Vi behandlar IP-adresser
för att öka säkerheten på vår hemsida. IP-adresserna lagras i max en (1) månad.

5.

COOKIES

5.1.

Vi använder cookies för att, bland annat, förbättra vår hemsida och din upplevelse när
du besöker vår hemsida. Vänligen läs vår Cookiepolicy för mer information om vilka
cookies vi använder och vilka data vi samlar in, dina rättigheter och annan information.
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6.

KONTAKT

6.1.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, eller andra frågor eller önskemål,
vänligen kontakta oss. Vi välkomnar även feedback och förslag på hur vår hemsida kan
förbättras.
Adress: Göteborgs universitet, Box100, 40530 Göteborg, Sweden
E-mail: kontakt@diabetesstudie.se

6.2.

För att kontakta Personuppgiftsombudet vid Göteborgs Universitet, vänligen kontakta:
Enheten för myndighets- o utvecklingsstöd, Box 100, 40530 Göteborg.
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