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Sekretesspolicy för Abbott ARDx Nordics 

Abbotts sekretesspolicy online 

I den här sekretesspolicyn förklaras hur vi hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss på webbplatser 

som kontrolleras av Abbott (inklusive dess dotterbolag och förknippade bolag) och som länkar till denna 

sekretesspolicy (kallas ”Abbott-webbplatser”). I denna sekretesspolicy beskrivs också hur vissa andra typer 

av information om Abbott-webbplatser samlas in. 

Den här sekretesspolicyn gäller inte dina personuppgifter som samlas in offline, Abbott-webbplatser som inte 

länkar till den här sekretesspolicyn eller webbplatser från tredje part som Abbott-webbplatser kan länka till. 

Sekretesspolicyn och användarvillkoren gäller din användning av Abbott-webbplatser som länkar till 

sekretesspolicyn. 

Läs den här sekretesspolicyn innan du använder Abbott-webbplatser eller skickar dina personuppgifter till 

oss. 

 
Personuppgifter 

”Personuppgifter” är information som identifierar dig som individ eller som är kopplade till en identifierbar 

individ. Exempel på personuppgifter innefattar ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer. 

Vilka typer av information samlar Abbott in online? 

Abbott kan samla in följande information, beroende på vilken produkt och tjänst du använder: 

 Kontaktinformation 

 Namn 

 Postadress och faktureringsadress 

 Telefonnummer 

 E-postadress 

 Kundnummer 

 Webbläsartyp, version och språk 

 Ursprungsland och internetleverantör 

 Operativsystem 

 IP-adress (Internet Protocol) 

 Domännamn 

 Klickaktivitet 

 Tidsstämpel för ditt besök och förknippad webbplats 

 Typ av enhet som används för att besöka webbplatsen, som surfplatta eller stationär dator 
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Hur definieras ”personuppgifter” i den här sekretesspolicyn? 

”Personuppgifter” innebär information som identifierar dig eller som rimligen kan användas för att identifiera 

dig och som skickas till och/eller samlas in av Abbott-webbplatser och bevaras av Abbott i åtkomligt format. 

Exempel på personuppgifter innefattar ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer. 

 

 Personuppgifter som du skickar:  

Abbott samlar in personuppgifter som du anger i datafält på Abbott-webbplatser. Du kan till exempel skicka 

ditt namn, din adress, din e-postadress och/eller annan information för att få information om olika ämnen, 

kontakta Abbotts kundtjänst eller svara på nyhetsbrev. För att skydda din integritet bör du inte förse Abbott 

med någon information som inte specifikt efterfrågas. 

 

 Passiv insamling av viss annan teknisk information och webbläsarinformation:  

Abbott-webbplatser kan samla in information om dina besök på Abbott-webbplatser utan att du aktivt skickar 

sådan information. Den här informationen kan till exempel innefatta webbläsartyp och -språk, 

operativsystem, IP-adress, URL-adresserna till de webbplatser du besökt innan och efter du besökt Abbott-

webbplatsen, den webbsökning som gjorde att du hamnade på Abbott-webbplatsen samt webbplatser och 

annonser som du visar och länkar som du klickar på på Abbott-webbplatsen. Den här informationen kan 

samlas in med hjälp av olika tekniker, t.ex. cookies, internettaggar och webbsignaler. Din webbläsare överför 

också automatiskt viss information till Abbott-webbplatser, till exempel URL-adressen till den webbplats du 

nyss besökt och den webbläsarversion som datorn använder. 

Samlar Abbott in personuppgifter i kategorin ”särskilda personuppgifter”? 

Abbott samlar in personuppgifter, exempelvis hälsorelaterad information, som kan kategoriseras som 

”särskilda personuppgifter” via vissa Abbott-webbplatser i enlighet med lagar om datasekretess i vissa 

jurisdiktioner. Abbott ska vidta ytterligare åtgärder i enlighet med vad som krävs av lokala lagar för 

behandling av sådan information. Dessutom kan enskilda dotterbolag till Abbott eller förknippade bolag vidta 

åtgärder för att efterleva lokala regler eller sociala förväntningar om sådan information. Genom att 

tillhandahålla oss känsliga personuppgifter godkänner du att Abbott samlar in, överför, lagrar och behandlar 

dem. 

Hur använder Abbott de personuppgifter som jag har lämnat? 

Abbott använder de personuppgifter som du tillhandahåller via Abbott-webbplatser för att svara på dina 

frågor och tillhandahålla dig effektiv kundtjänst. 

Vi kan också använda personuppgifterna i andra affärssyften, exempelvis för att erbjuda dig möjligheten att 

få meddelanden om Abbotts produkter och tjänster, för att bjuda in dig till att delta i enkätundersökningar om 

våra produkter eller för att meddela dig om särskilda erbjudanden.  
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Kombinerar Abbott de personuppgifter jag tillhandahåller på en Abbott-webbplats med andra 

personuppgifter om mig? 

 Abbott kan kombinera personuppgifter som en kund tillhandahåller på en Abbott-webbplats med 

personuppgifter som samma kund tillhandahåller på en annan Abbott-webbplats. 

 Abbott kan kombinera personuppgifter som du tillhandahåller oss online med våra offlineregister. 

 Abbott kan kombinera personuppgifter som du tillhandahållit oss direkt med register som tillhandahålls 

av tredje part. 

 Vi använder denna konsoliderade information för att förbättra designen på Abbott-webbplatsen och 

Abbott-produkter, för att kommunicera med dig, för att förbättra vår marknadsföring och våra 

efterforskningar samt för att underlätta andra företagsfunktioner. 

Vilka val har jag för hur Abbott samlar in och använder personuppgifter om mig? 

Du kan alltid begränsa mängden och vilken typ av personuppgifter som Abbott tar emot om dig genom att 

välja att inte ange några personuppgifter i formulär eller datafält på Abbott-webbplatser. Vissa av våra 

onlinetjänster kan endast tillhandahållas om du ger oss rätt sorts personuppgifter. Andra delar av Abbott-

webbplatser kan fråga dig om du vill registrera dig eller avregistrera dig för kontaktlistor med erbjudanden, 

kampanjer och andra tjänster som kan intressera dig. 

Delar Abbott personuppgifter med tredje part? 

 Abbott säljer eller licensierar inte dina personuppgifter till tredje part bortsett från i samband med 

försäljning eller överföring av en produktlinje eller -division, eller i samband med ett kombinerat 

marknadsföringsprogram. 

 Abbott kan dela dina personuppgifter med tredje part som Abbott gemensamt marknadsför en produkt 

eller tjänst med, eller gemensamt genomför ett program eller en aktivitet med. Det är Abbotts praxis att 

meddela dig om du registrerar dig för ett program som utförs i samband med ett annat företag som kan 

kräva åtkomst till dina personuppgifter. 

 Abbott kan också dela dina personuppgifter med försäljare som Abbott anlitar för att utföra 

företagsaktiviteter för Abbotts räkning. Om Abbott tillhandahåller dina personuppgifter till försäljare för att 

assistera oss med våra företagsaktiviteter är det Abbotts praxis att kräva av dessa försäljare att se till att 

dina personuppgifter förblir konfidentiella och att endast använda dina personuppgifter i funktionella 

syften för Abbotts räkning. 

 Abbott kan dela dina personuppgifter med tredje part i samband med försäljning eller överföring av 

någon av dess produktlinjer eller -divisioner så att köparen kan fortsätta att tillhandahålla dig information 

och tjänster. 

 Abbott förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter för att svara på godkända 

informationsbegäranden från myndigheter, för att bemöta nationella säkerhetssituationer eller om det på 

annat sätt krävs enligt lag. 
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Vem på Abbott har åtkomst till mina personuppgifter? 

Ett begränsat antal Abbott-anställda har åtkomst till personuppgifter. Vi utbildar våra anställda om vikten av 

integritet och hur kunddata ska hanteras på ett lämpligt och säkert vis. 

Hur skyddar Abbott personuppgifter? 

Det är Abbotts praxis att säkra varje webbsida som samlar in personuppgifter, men sekretessen för 

personuppgifter som överförs via internet kan inte garanteras. Vi uppmanar dig att vidta försiktighet när du 

överför personuppgifter via internet, särskilt personuppgifter gällande din hälsa. Abbott kan inte garantera att 

obehörig tredje part inte får tillgång till dina personuppgifter. Därför måste du, när du skickar personuppgifter 

till Abbott-webbplatser, överväga både fördelarna och riskerna. 

Dessutom visas en varning på Abbott-webbplatser som omfattas av den här sekretesspolicyn när du länkar 

till en webbplats som inte kontrolleras av Abbott eller omfattas av Abbotts sekretesspolicy. Du bör kontrollera 

sådan tredje parts sekretesspolicyer innan du skickar personuppgifter. 

Överför Abbott personuppgifter till olika jurisdiktioner? 

Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder runt om i världen. Var medveten om att information som du 

lämnar till oss eller som vi får till följd av din användning av Abbott-webbplatser kan behandlas och överföras 

till andra länder än det land där du är bosatt, inklusive USA. Lagarna gällande sekretess och uppgiftsskydd i 

dessa länder kanske inte motsvarar lagarna i det land där du är bosatt. Vi överför dina personuppgifter 

utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till tredjeländer som inte erbjuder samma 

skyddsnivå som krävs av EES. För att skydda dina personuppgifter gör vi endast sådana överföringar på 

grundval av (i) ett beslut av Europeiska kommissionen som tillåter detta, eller (ii) enligt EU-godkända 

standardavtalsklausuler. Observera att Abbott har ingått avtal om dataöverföring som grundar sig på EU-

standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter från EES till tredje land, vilket inkluderar USA. Om 

du vill få tillgång till eller få en kopia av de EU-standardavtalsklausuler som vi använder för att exportera dina 

personuppgifter från EES kontaktar du vårt EU-uppgiftsskyddsombud (mer information nedan). 

Hur skyddar Abbott barns integritet? 

Abbott samlar inte medvetet in eller använder några personuppgifter från barn (vi definierar ”barn” som 

minderåriga yngre än 13 år) på Abbott-webbplatser. Vi tillåter inte medvetet att barn beställer våra produkter, 

kommunicerar med oss eller använder någon av våra onlinetjänster. 

Om du är förälder och blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss information ska du kontakta oss 

på något av de sätt som anges nedan, så samarbetar vi med dig för att lösa problemet.  

Hur kan jag korrigera personuppgifter eller ta bort dem från aktuella kundregister?  

GDPR introducerar nya och utökade rättigheter i förhållande till dina personliga data, utöver de som redan 

har presenterats för dig. Dessa är:  

 Rätten att korrigera eller radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott har om dig.  

 Rätten att få tillgång till de personuppgifter som Abbott har om dig.  
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 Rätten att i vissa fall motsätta dig behandling av dina personuppgifter av berättigade skäl.  

 Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som syftar till att utvärdera vissa personliga 

aspekter som rör dig, t.ex. analyser baserade på beteende. Mer information om hur du utövar den här 

rätten finns i avsnittet om cookies i sekretessmeddelandet, om det meddelas att cookies används.  

 Rätten till överföring av dessa personuppgifter till en annan person eller, om det är tekniskt möjligt för 

oss att göra det, till ett annat företag om du har tillhandahållit personuppgifter till oss med ditt 

medgivande eller som en del av ett avtal.  

 Rätten att lämna in klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd eller att få ersättning 

för eventuella skador som du åsamkas.  

 Rätten att dra tillbaka ditt medgivande till Abbotts behandling av dina personuppgifter, utan att det utgör 

nackdelar för dig, där du har gett Abbott medgivande att behandla dina personuppgifter. 

 

Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter från våra aktuella kundregister eller att vi ändrar dina 

personuppgifter. Meddela oss om dina önskemål genom att kontakta oss på något av de sätt som anges 

nedan. I vårt register behåller vi vissa personuppgifter som du skickar i samband med kommersiella 

transaktioner.   

Dina personuppgifter lagras så länge som det behövs för att tillhandahålla dig (i) Abbott-tjänsten eller -

produkten som du har begärt, och/eller (ii) tillgång till våra webbplatser och tjänster. Dina 

personuppgifter lagras också så länge vi kräver att de ska svara på dina frågor och synpunkter, eller i 

enlighet med eventuella juridiska krav, inklusive de som gäller produkt- eller medicinteknisk säkerhet. 

Om du vill ha mer information kan du kontakta din lokala kundtjänst eller kontorets EU-

uppgiftsskyddsombud med hjälp av informationen nedan. 

Varför använder Abbotts webbplatser cookies och andra spårningstekniker? 

Se vår policy för cookies för mer information om Abbotts användning av cookies och andra 

spårningstekniker: https://www.alere.com/en/home/cookie-policy.html 

Hur kontaktar jag Abbott? 

Om du har frågor om användning, ändring eller borttagning av personuppgifter som du har lämnat till oss, 

eller om du vill avsäga dig framtida kommunikation från ett Abbott-företag ska du kontakta vårt EU-

uppgiftsskyddsombud här: eu-dpo@abbott.com 

Du kan också skicka brev till följande adress: 

Post: Data Protection Officer Abbott Labs Ltd c/o Abbott House Vanwall Business Park Maidenhead SL6 

4XE Storbritannien 

I all kommunikation med Abbott ska du ange den e-postadress som använts för registrering (om tillämpligt), 

webbplatsadressen eller det specifika Abbott-program som du har lämnat personuppgifter till (t.ex. 

Abbott.com osv.) samt en detaljerad förklaring av din begäran. 

Om du vill ta bort, ändra eller korrigera dina personuppgifter och kontaktar oss via e-post anger du ”Deletion 

Request” (”Begäran om borttagning”) eller ”Amendment/Correction Request” (”Begäran om 

https://www.alere.com/en/home/cookie-policy.html
mailto:eu-dpo@abbott.com
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ändring/korrigering”), om tillämpligt, i e-postmeddelandets ämnesrad. Vi kommer att göra vårt bästa för att 

svara på alla rimliga begäranden i god tid. 

Hur vet jag om Abbott har uppdaterat den här policyn? 

 Utan att det påverkar dina rättigheter enligt gällande lag förbehåller sig Abbott rätten att ändra denna 

sekretesspolicy utan föregående meddelande för att återspegla tekniska framsteg, ändringar i lagar och 

regler samt god affärspraxis. 

 Om Abbott ändrar sina sekretessrutiner kommer en uppdaterad version av denna sekretesspolicy att 

återspegla dessa ändringar och vi kommer att meddela dig om sådana ändringar genom att uppdatera 

datumet längst upp i denna sekretesspolicy. 
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