Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter

Allmänt
Läkartidningen Förlag AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina
personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. I
Läkartidningens policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket
syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du
kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor
och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av
Läkartidningen. Läkartidningen Förlag AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med
dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.
Personuppgifter vi samlar in
Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som
mobiltelefonnummer, e-postadress, fakturaadress eller leveransadress. Läkartidningen
kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om
det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.
Läkartidningen kan registrera personuppgifter i samband med:
• beställning av en tjänst eller produkt som erbjuds via de olika plattformar som
Läkartidningen erbjuder.
• att du fyller i din e-postadress på webbplatsen.
• att du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media.
• att du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
• att du anmäler dig till våra seminarier och event.
• ditt besök på våra webbplatser och app, se vidare under avsnittet om cookies.
Hur vi använder insamlad information
Läkartidningen behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan
samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
• För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster via någon av de
plattformar som erbjuds av Läkartidningen.
• Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga
uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev och
jobbmejl.
• Uppgifter om beställning av tjänst lagras och ligger till grund för erbjudanden och
rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
• För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares
beteende och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på
aggregerad nivå.
• För att skicka dig information och marknadsföring via e-post.
• För att kontakta dig via app, post eller e-post om andra erbjudanden, kampanjer
eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som
helst kan tacka nej till denna marknadsföring.

•

•

För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats, app och andra tjänster att vara mer
användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som
erbjuds via Läkartidningen genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till
den enhet som används.
För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra
villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar
för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för
att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering
av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Om cookies
Läkartidningen.se använder kakor.
Vid besök på Läkartidningen.se kan olika typer av kakor lagras i din webbläsare, men
inga persondata sparas.
• Navigering. Av tekniska skäl, för att underlätta navigering på webbplatsen, till exempel
för att backa tillbaka till föregående sida.
• Besöksstatistik. Vi använder statistikverktyget Google Analytics som i sin tur använder
kakor för att föra statistik över trafiken på vår webbplats.
• Delningsstatistik. En räknare (Addthis) håller reda på hur mycket våra sidor delats i
sociala medier.
Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Läkartidningen registrerar och lagrar vi uppgifter
om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna
ändamål. Som legal grund för behandling kommer Läkartidningen att hänvisa till
uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.
Behandlingen innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som
är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Läkartidningen kommer att lagra dina
personuppgifter så länge du är kund hos oss. Viss information kan behållas längre då det
krävs så p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av
personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka
din information och vad som sparas. Läkartidningen kommer på eget eller kundens
initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även begära ut
information om vilka uppgifter vi har om dig, att dina uppgifter raderas eller att dess
användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så

kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna
kontakta Läkartidningen eller så kan du höra av dig till datainspektionen
(datainspektionen@datainspektionen.se).
Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår
kommunikation.
Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor,
eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte.
Eftersom Läkartidningen saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller
dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Läkartidningen ansvarar inte
heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa
länkar.
Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du
välkommen att kontakta oss på:
Läkartidningen Förlag AB
E-mailadress: webmaster@lakartidningen.se
Telefonnummer: 08-790 33 00
Denna policy gäller från och med 25 maj 2018

