1.

Inledning

Landauer Nordic Holdings AB (Landauer) är en del av Fluke Biomedical och har sin verksamhet i Uppsala, Sverige. Vi
tillahandahåller utrustning och tjänster inom detektion av joniserande strålning till personal samt övrig verksamhet.
Vi anser att våra kunders integritet- och dataskydd är mycket viktigt och har därför antagit denna policy for att du som kund ska
få information om hur Landauer hanterar dina personuppgifter. Landauer vill att du som kund ska känna dig trygg med att
behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Hur vi använder dina
uppgifter beskrivs i denna policy samt även dina rättigheter gentemot oss.
2.

Personuppgiftsansvarig

Landauer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund samt ditt företags anställda som
utnyttjar Landauers persondosimetritjänster lämnar till oss.
Nedan finner du våra kontaktuppgifter.
Landauer Nordic Holdings AB, med organisationsnummer 556783-4683
Virdings Allé 32
754 50 Uppsala
018-444 56 50
På vår webplats www.landauer.se finns våra användarvillkor samt policyn.
Vid frågor om Landauers behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Landauer på info@landauer.se
3.

Vilka typer av personuppgifter som vi samlar in och hanterar

De personuppgifter som samlas in och hanteras av Landauer kan delas upp i två kategorier, uppgifter rörandes kontaktpersonen
på de företag vilka är våra kunder samt uppgifter rörandes användaren av dosimetritjänster/produkter. Uppgifterna samlas in från
kontaktpersonen på företaget som är Landauers kund alternativt beställaren från kundföretaget. I vissa fall mottas uppgifter
direkt av användaren.
Landauer behandlar följande information om våra kunders kontaktpersoner:
Namn
-

Adress

-

Telefonnummer

-

Mejladress

-

Köphistorik

-

Mejlhistorik

-

Personnummer (enskilda näringsidkare)

-

Kontouppgifter samlas in av extern leverantör av betalningssystem i samband med betalning.

-

Namn

-

Arbetsgivare

-

Personnummer, för de som saknar svenskt personnummer mottas födelsedatum samt nationalitet

-

Dosdata

-

Övriga uppgifter som behandlas är reglerade av det dosregister till vilket persondosen skall förmedlas och kan komma
att justeras om dosregistret genomför förändringar. För fullständig information om vilka uppgifter det gäller vänligen
kontakta Landauers kundtjänst.

Uppgifter om besökare till vår hemsida kan komma att samlas in via cookies som sparas på din dator.

Page 1 / 3

PY13LNH – V1.00 / 2018-05-22 / I.H. / L.B.

Landauer behandlar följande information om användare i de fall vidarerapportering av persondoser till persondosregister skall
ske, i vissa fall samlas delar av dessa uppgifter in även för de personer som ej skall rapporteras vidare för att
säkerställa att de inte blandas med annan person. Detta görs i samråd med kundens kontaktperson:

4.

Hur och varför Landauer använder dina uppgifter

Kundadministration, kontakperson hos kund
Dina personuppgifter behandlas för att Landauer ska kunna administrera de beställningar som det företag du representerar gör.
Detta inkluderar t.ex. utskick av produkter, rapporter, fakturor samt eventuella returer, garantianspråk etc. Den lagliga grunden är
att behandling är nödvändig för att Landauer ska kunna uppfylla avtalet med det företag som du representerar.
Personuppgiftsadministration, användare av produkter vilkas resultat skall skickas vidare till dosregister
Dina personuppgifter behandlas för att Landauer skall kunna uppfylla de villkor i ert företags beställning vilka anger att Landauer
skall ombesörja rapportering till dosregister. Den lagliga grunden är att behandling är nödvändig för att Landauer ska kunna
uppfylla avtalet med det företag som beställt en produkt för strålningsmätning av dos till personal.
Direktmarknadsföring
Landauer behandlar även företags alternativt företagets kontaktpersons mejladress för informations- samt
marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Landauer via mejl skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster
så länge som det företag du representerar är aktiv som kund hos Landauer. Du kan när som helst välja att avregistrera dig/ditt
företag från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Landauer på
info@landauer.se. Marknadsföringen sker med en så kallad intresseavvägning som laglig grund, där Landauers berättigade
intresse är att marknadsföra sina produkter.
5.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Landauer kan komma att överföra företagets kontaktpersons personuppgifter till tredje part såsom logistikföretag för brev, paket,
samt budfirmor. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Landauers räkning i samband med att de
utför en tjänst för Landauer, t.ex. att leverera en beställd vara till dig eller att skicka informations/marknadsföringsbrev. Landauer
vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en
adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
Landauer kan också komma att lämna ut företagets kontaktpersons personuppgifter till tredje part av rättsskäl om vi i god tro
anser att det krävs enligt lag, på begäran av statliga myndigheter som en del av utredning, för att identifera och skydda mot
bedrägeri eller tekniska och säkerhetsmässiga sårbarheter, samt i händelse av nödfall eller för att värna om tredje part, besökare
på vår webbisda, vårt företag eller allmänhetens rättigherer, egendom och säkerhet.
För det fall att hela eller delar av Landauers verksamhet avyttras kan Landauer komma att överföra dina företagets
kontaktpersons personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten. Landauer ingår i Fluke Biomedical vilket är en del av
Fortive-gruppen. Kontaktuppgifter för företag kan komma att delas inom Fortive för interna behov och i affärs- och
verksamhetssyfte.
Personuppgifter för användare delas enbart med det företag som personen är anställd hos samt de dosregister till vilket
rapportering sker enligt avtal med företaget som är ansvarig för personens strålningsmätning.
6.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Företagets kontaktpersons personuppgifter kommer att behandlas inom EU/EES.
Användarens personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES. Viss information som skall anges på
dosimetern etikett såsom t.ex. användarens namn, arbetsplats, samt mätperiod kan komma att överföras till Landauers
produktionsanläggning i USA. Landauer har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dessa personuppgifter genom att
mottagaren, Landauer Inc, har undertecknat ett avtal innehållandes försäkran om säker överföring. Filöverföring sker via SFTP
mellan servrar ägda och kontrollerade av Landauer SAS samt Landauer Inc.
7.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För det fall att Landauer får vetskap om att din anställning som kontaktperson hos ett kundföretag upphör eller om du av någon
annan anledning upphör att vara företagets kontaktperson kommer vi snarast att ta bort dina uppgifter.
Användares personuppgifter vilka skall överföras till dosregister sparas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter alternativt
enligt överrenskommelse med arbetsgivaren. Den lagliga grunden är att arbetsgivaren i samband med sitt tillstånd för sin
verksamhet har ett ansvar att lagra personuppgifter gällandes stråldoser enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten och
de flesta arbetsgivare i praktiken delegerat detta till Landauer eftersom de ej har möjlighet att själva administrera denna
hantering. De riktlinjer som finns för tidsaspekt med avseende på sparande av persondosuppgifter enligt
Strålsäkehetsmyndighetens föreskrifter skall även gälla Landauers lokala dosregister.
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Företagets kontaktpersons personuppgifter sparas samt behandlas så länge personen kvarstår som kontaktperson och företaget
är en aktiv kund. För det fall att det finns en garantitid på köpet kommer dina kontaktuppgifter och köphistorik att sparas under
garantitiden för att Landauer ska kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden.

8.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Landauer. Nedan följer en sammanfattning av dessa
rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.


Rätt till insyn. Du har rätt att få svar på huruvida Landauer behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du
rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, behandlingens ändamål, vilka externa mottagare som
tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Observera att det är företaget vilket
beställt strålningsdetektorerna som är datakontroller och det är till företagets kontaktperson som ett registerutdrag
skickas.



Rätten till korrigering. Du har rätt att begära att Landauer korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig
själv.



Rätt till radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Landauer raderar dina personuppgifter under vissa
förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in
personuppgifterna för.



Rätt att göra invändningar mot Landauers behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa
förutsättningar invända mot Landauers behandling av dina personuppgifter.



Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Landauer i
ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Eftersom Landauer agerar som personuppgiftsbiträde till
företaget vilket beställt strålningsdetektorerna kommer dessa data att skickas till kontaktperson på företaget som
beställt dosimetern. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som
grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.



Rätten att neka behandling. Du har rätt att när som helst invända mot att Landauer behandlar dina personuppgifter för
direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Landauer utan onödigt dröjsmål upphöra med all
direktmarknadsföring till dig. Observera att direktmarknadsföring enbart riktar sig till företagets kontaktperson och aldrig
direkt till slutanvändaren.



Rätten till att begränsa behandlingen. Du har rätt att begära en begränsning av Landauers behandling av dina
personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära
begränsning av behandlingen under en tid som ger Landauer möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är
korrekta.



Rätten att anföra klagomål. Om du har klagomål avseende Landauers behandling av dina personuppgifter, har du rätt
att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran gällandes ovan listade rättigheter vänligen kontakta Landauer på info@landauer.se
9.

Ändringar i integritetspolicyn

Landauer förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras
via hemsidan.
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