Genom att samtycka till att dina Hälsorelaterade uppgifter behandlas för
tillhandahållandet av ADMS godkänner
du att vi får behandla dina Hälsorelaterade uppgifter som krävs för att
fullgöra vårt avtal med dig avseende
ADMS, specifikt för att ge dig en översikt
över dina hälsorelaterade händelser och
prestationer i förhållande till uppsatta
mål i Appen och för att ge påminnelser
om dina schemalagda händelser, såsom
beskrivs nedan i punkt 5.
Genom att samtycka till att dina Hälsorelaterade uppgifter behandlas för
analytiska-, forsknings- och statistiska
ändamål godkänner du att vi får behandla dina Hälsorelaterade uppgifter
och använda uppgifterna för analys,
forskning och statistik för att kunna tillhandahålla dig med statistik och analys
av dina uppgifter, samt för att utveckla
och förbättra våra produkter och tjänster, såsom beskrivs nedan i punkt 5.

Integritetspolicy
VÄNLIGEN LÄS IGENOM DENNA
INFORMATION NOGGRANT

1. Inledning
Brighter respekterar din integritet och
arbetar för att se till att du känner dig
trygg gällande vårt sätt att behandla
dina Personuppgifter. Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för
att förhindra att dina Personuppgifter
oavsiktligt förloras, används eller nås på
ett obehörigt sätt, ändras eller röjs.
Denna Integritetspolicy förklarar
hur och varför vi behandlar dina
Personuppgifter när du använder ADMS
(oavsett varifrån du får åtkomst till
ADMS), och dina rättigheter avseende
din integritet i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning.
Ordlistan i bilaga 1 hjälper dig förstå
betydelsen av vissa definierade begrepp
som används i denna Integritetspolicy.

2. Viktig information

Integritetspolicy tillsammans med andra
integritetspolicyer eller policyer om rättvis behandling som vi kan komma att
tillhandahålla vid särskilda tillfällen då
vi samlar in eller behandlar Personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina
Personuppgifter. Denna Integritetspolicy
kompletterar andra meddelanden och
integritetspolicyer och är ej avsedd att
ersätta dem.
Personuppgiftsansvarig
Denna Integritetspolicy är utfärdad av
Brighter vilket benämns som ”Brighter”,
”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna Integritetspolicy. Brighter AB (publ) (org. nr
556736-8591) är personuppgiftsansvarig och ansvarig för ADMS.
Vi har utsett ett Dataskyddsombud som
är ansvarig för att ha tillsyn över frågor
angående denna Integritetspolicy. Om
du har några frågor om denna Integritetspolicy, innefattande begäranden, vänligen kontakta Dataskyddsombudet på
de kontaktuppgifter som anges nedan.
Kontaktuppgifter till
Dataskyddsombudet
Om du har några frågor om denna
Integritetspolicy eller om hur vi arbetar
med integritet, vänligen kontakta vårt
Dataskyddsombud via kontaktuppgifterna nedan. Vänligen markera ämnesraden
med "DPO” eller “Dataskyddsombud”.
Fullständigt namn på den juridiska personen: Brighter AB (publ) E-postadress:
info@brighter.se
Postadress: Borgarfjordsgatan 18, SE164 40 Kista, Sverige Telefonnummer:
+46 (0)8-550 088 20
Ändringar av denna Integritetpolicy
Vi granskar regelbundet villkoren i vår
Integritetspolicy och kommer informera
dig om väsentliga ändringar i Integritetspolicyn.

Syftet med denna Integritetspolicy

3. De Personuppgifter vi
samlar in om dig

Denna Integritetspolicy avser att ge dig
information om hur Brighter samlar in
och behandlar dina Personuppgifter
genom din användning av ADMS.

Personuppgifter innefattar, men är ej
begränsat till, all information om en
individ som kan användas för att identifiera en person.

ADMS är avsett för personer som är 18
år eller äldre och vi samlar inte medvetet in några Personuppgifter relaterade
till barn.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av dina Personuppgifter i samband med ditt användande av ADMS:

Det är viktigt att du läser igenom denna

Identitetsuppgifter som innefattar, men
ej är begränsat till, förnamn, efterN-004084-R2.0_SV-se
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namn, användarnamn eller liknande
identitetsbeteckningar, personnummer,
fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
Hälsorelaterade uppgifter som innefattar, men ej är begränsat till:
•

Diabetesuppgifter – längd, vikt,
kön, födelsedatum, diabetestyp,
vilket insulin som används, scheman och när du fick diabetes

•

Blodglukosuppgifter – dina blodglukosvärden som du registrerar
genom användningen av Enheten
och/eller Appen.

•

Insulindosuppgifter – dina insulindoser som du injicerar och där du
för in och registrerar sådana doser
genom att använda Enheten och/
eller Appen.

•

Motionsuppgifter – den motionsnivå, -frekvens och -intensitet
som du genomför på daglig basis
och som du registrerar genom att
använda Appen.

•

Humörsuppgifter – ditt allmänna
humör och dina allmänna känslor
som du upplever på en daglig basis och som du registrerar genom
att använda Appen.

•

Måltidsuppgifter – den mat och
dryck som du intar på daglig basis
och som du registrerar genom att
använda Appen.

Uppgifter från Teknisk enhet som
innefattar, men ej är begränsat till,
serienumret på din Enhet, ungefärlig
lokaliseringsdata för din Enhet och
teknisk data om din mobila enhet innefattande men ej begränsat till tillverkare,
operativsystem och versionsnummer.

4. Hur vi samlar in dina
Personuppgifter
Vi använder olika metoder för att samla
in uppgifter från och om dig bl.a. genom:
Direkt interaktion. Genom din användning av ADMS, särskilt genom användning av Appen och Enheten.
Automatiserad teknik eller interaktion.
När du interagerar med och använder
ADMS kommer vi att automatiskt samla
in Personuppgifter om dig.

5. Vad vi använder dina
Personuppgifter till

oss på när vi gör det. I de fall det är
tillämpligt har vi också angett vad vårt
Berättigade Intresse är.

Nedan har vi i tabellform ställt upp
en beskrivning av samtliga sätt vi
använder dina Personuppgifter på
samt den rättsliga grund som vi stödjer

Observera att vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för mer än
en rättslig grund beroende på det sär-

Ändamål/aktivitet

Katergori av
Personuppgifter

skilda ändamålet för vilka vi använder
dina Personuppgifter. Vänligen kontakta
oss om du behöver uppgifter om de särskilda rättsliga grunder vi stödjer oss på
när vi behandlar dina Personuppgifter
för de fall mer än en rättslig grund har
angetts i tabellen nedan.

Rättslig grund

För att registrera dig som en
ny patient och för att hantera
leveransen av Start Kit och
Refill Kit till dig.

Identitetsuppgifter

Fullgörande av avtal med dig.

För att visa dig en översikt
över dina hälsorelaterade
händelser och dina mål som
uppfyllts i Appen.

Hälsorelaterade uppgifter

Fullgörande av avtal med dig.
Grunden för behandling av
känsliga personuppgifter:
Samtycke (art. 9.2 a GDPR).

För att tillhandahålla
dig påminnelser om dina
schemalagda händelser.

Hälsorelaterade uppgifter

Fullgörande av avtal med dig.
Grunden för behandling av
känsliga personuppgifter:
Samtycke (art. 9.2 a GDPR).

För att bearbeta och
leverera ADMS till dig
innefattande att:
(a) Hantera betalningar och
avgifter; och
(b) Inkassera och driva in
pengar som du är skyldig oss.

Identitetsuppgifter

(a) Fullgörande av avtal med
dig; och
(b) Nödvändigt för våra
Berättigade Intressen (att
driva skulder som du är
skyldig oss).

För att hantera vår relation
med dig som innefattar att:
(a) Meddela dig om
ändringar i våra villkor eller
vår Integritetspolicy; och
(b) Be dig att lämna en
recension eller fylla i en enkät.

Identitetsuppgifter

(a) Fullgörande av avtal med
dig;
(b) Nödvändigt för att
Fullgöra en rättslig
förpliktelse; och
(c) Nödvändigt för våra
Berättigade Intressen (att
hålla våra register aktuella
och studera hur patienter
använder ADMS).
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För att administrera och skydda vår verksamhet och ADMS
(innefattande felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering
och datahosting).

Identitetsuppgifter

(a) Fullgörande av avtal med
dig;
(b) Nödvändigt för våra
Berättigade Intressen
(att driva vår verksamhet,
ombesörja administrations
och IT-tjänster,
nätverkssäkerhet, förhindra
bedrägeri och i samband
med omorganisation
av verksamheten eller
rekonstruktion av koncernen);
och
(c) Nödvändigt för att fullgöra
en rättslig förpliktelse.

För att analysera dina uppgifter
och ge dig statistik och
analyser vilket innefattar:
(a) Att ge dig förslag på och
rekommendationer om andra
tjänster som Brighter levererar
som kan vara av intresse för dig.

Identitetsuppgifter

(a) Fullgörande av avtal med
dig; och
(b) Nödvändigt för våra
Berättigade Intressen (att
utveckla våra produkter/
tjänster och skapa tillväxt för vår
verksamhet).

För att använda uppgifter
som genererats för ändamål
avseende analys, forskning,
statistik, vilket inkluderar:
(a) Att analysera dina uppgifter
och ge dig statistik och
analyser; och
(b) Att analysera dina uppgifter
för statistiska ändamål i syfte
att utveckla och förbättra våra
produkter och tjänster.

Hälsorelaterade uppgifter

(a) Fullgörande av avtal med
dig;
(b) Nödvändigt för våra
Berättigade Intressen (att
utveckla våra produkter/
tjänster och skapa tillväxt för vår
verksamhet);
(c) Samtycke från dig.
Grunden för behandling av
känsliga personuppgifter:
Samtycke (art. 9.2 a GDPR).

För att använda uppgifter
som genererats för ändamål
avseende analys, forskning,
statistik, vilket innefattar:
(a) Att tillhandahålla support
till dig och generell felsökning
gällande nätverksrelaterade
problem och liknande; och
(b) Att analysera dina
uppgifter för statistiska
ändamål i syfte att utveckla
och förbättra våra produkter
och tjänster.

Uppgifter från
Teknisk enhet

(a) Fullgörande av avtal med
dig; och
(b) Nödvändigt för våra
Berättigade Intressen (att
utveckla våra produkter/
tjänster och skapa tillväxt för vår
verksamhet).
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6. Lagring av
Personuppgifter
Vi kommer endast att lagra dina
Personuppgifter för så lång tid som
det skäligen krävs för att uppfylla de
ändamål för vilka vi har samlat in dem,
inklusive för att uppfylla eventuella
rättsliga, regulatoriska, skattemässiga,
redovisningsmässiga eller rapporteringsmässiga krav. Vanligtvis lagras alla
kategorier av dina Personuppgifter så
länge det finns ett förhållande mellan
oss, om de inte krävs för att uppfylla
något av ovanstående ändamål.
Vi kan komma att lagra dina Personuppgifter för en längre period i händelse
av klagomål eller om vi har skäl att tro
att en rättstvist kan uppkomma avseende vår relation till dig.

7. Delning av
Personuppgifter
Vi varken säljer, avslöjar eller delar uppgifterna vi samlar in och lagrar om dig
förutom i de fall som beskrivs i denna
Integritetspolicy.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda företag som
levererar olika typer av tjänster till oss
relaterade till ADMS, såsom IT-relaterade
tjänster, logistik och betaltjänster. Det
kan innebära att dina personuppgifter
överförs utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). Om vi överför
dina personuppgifter utanför EES
kommer vi att vidta rimliga åtgärder för
att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och att överföringen har
tillräckliga skyddsåtgärder. Till exempel
kan detta innefatta:
•

•

Överföring av dina Personuppgifter
till länder som av EU-kommissionen
anses tillhandahålla en adekvat
nivå avseende skydd av Personuppgifter;
I de fall som vi använder vissa
tjänsteleverantörer, använda särskilda kontrakt som är godkända av
EU-kommissionen eller alternativa
avtalsmässiga sätt för att tillhandahålla samma skyddsnivå; och

ddslagar i relation till dina Personuppgifter. Om du önskar utöva några av
dina rättigheter som anges nedan,
vänligen kontakta oss.
Tillgång till dina Personuppgifter – du
har rätten att få tillgång till dina Personuppgifter som vi har registrerat: kategorier av Personuppgifter, ändamål med
behandlingen, lagringsperiod samt vem
Personuppgifterna kommer delas med.
Du kan även ladda ned ett utdrag som
utvisar dina hälsorelaterade uppgifter
som behandlas inom ramen för ADMS
via funktionen inställningar i ADMS.
Rättelse av de Personuppgifter – du
har rätten att få eventuella ofullständiga eller felaktiga Personuppgifter som vi
innehar om dig rättade, även om vi kan
komma att vara tvungna att verifiera
de nya Personuppgifter som du lämnar
till oss. Vi kommer informera dig om
rättelse av dina Personuppgifter. Det
är viktigt att de Identitetsuppgifter som
vi har om dig är korrekta och aktuella.
Ifall vi behöver samla in personuppgifter
enligt Tillämplig Lag, eller enligt villkoren
i avtal som vi har med dig, och du
underlåter att lämna Personuppgifter
på begäran, kanske vi inte kommer att
kunna uppfylla avtalet som vi har eller
som vi försöker ingå med dig (t.ex. att
leverera varor eller tjänster till dig). I
sådant fall kan vi vara tvungna att säga
upp avtalet avseende produkten eller
tjänsten som du har med oss, men vi
kommer att meddela dig om så är fallet
när det inträffar.
Radering av dina Personuppgifter –
du har rätten att be oss att radera eller
ta bort Personuppgifter i de fall som det
inte finns något godtagbart skäl för oss
att fortsätta behandla dem. Vi kommer
informera dig om raderingen av dina
Personuppgifter. Observera emellertid
att vi kanske inte alltid kommer att kunna tillmötesgå din begäran om raderingen av särskilda juridiska skäl vilket vi
kommer att meddela dig, i tillämpliga
fall, vid tidpunkten för din begäran.
Begränsning av behandlingen av dina
Personuppgifter – du har möjligheten
att be oss att upphöra med behandlingen av dina Personuppgifter i följande
situationer:

Vi har avtal med alla våra leverantörer
och underleverantörer som reglerar vilka
Personuppgifter som behandlar, varför de
behandlas, hur Personuppgifterna skyddas och hur länge de kommer behandlas.

•

Om du vill att vi fastställer dina
Personuppgifters korrekthet.

•

8. Dina juridiska rättigheter

•

I de fall vår användning av dina
Personuppgifter är olaglig men du
inte vill att vi raderar dem.
I de fall som du vill att vi behåller
dina Personuppgifter även om vi ej
längre behöver dem då du behöver
dem för att fastställa, utöva eller

Du har rättigheter enligt datasky-
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försvara rättsliga anspråk.
•

Du har invänt mot vår användning
av dina Personuppgifter men vi
måste verifiera huruvida vi har
berättigade intressen att använda
dem som väger tyngre.

Dataportabilitet – du har rätten att få
dina Personuppgifter i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format och rätten att överföra dessa Personuppgifter till en annan part utan att
vi hindrar dig. Observera att denna rätt
endast gäller automatiserad information som du initialt har gett samtycke
till oss att använda eller i de fall som vi
använder informationen för att fullgöra
ett avtal med dig.
Invända mot behandlingen – du har
också rätt att i vissa fall invända mot
vår behandling av dina Personuppgifter. Vi kan komma att visa att vi har ett
berättigat intresse för att behandla
din information som väger tyngre än
dina rättigheter och friheter. Du kan när
som helst kontakta oss för att få mer
information om hur denna intresseavvägning har gått till.
Utöver ovanstående har du också rätten
att när som helst återkalla ditt samtycke i de fall vi stödjer vår behandling
av personuppgifter på ditt samtycke.
Ett sådant återkallande påverkar inte
lagligheten av den behandling som
skett innan du återkallade ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke
är det möjligt att vi inte kommer kunna
leverera vissa produkter eller tjänster till
dig. Vi kommer att underrätta dig om
detta när du återkallar ditt samtycke.

9. Klagomål gällande
vår behandling av dina
Personuppgifter
Du kan lämna in klagomål när som helst
avseende användningen eller röjandet
av dina Personuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Vi kommer att undersöka
och försöka lösa alla klagomål eller
tvister angående användning eller röjande av dina Personuppgifter inom 45
dagar efter det att vi mottagit ditt klagomål. Avseende olösta klagomål kommer
vi att samarbeta med behörig dataskyddsmyndighet i din jurisdiktion för att
avgöra ditt klagomål. Du har alltid rätt
att inge ditt klagomål direkt till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion.

10. Ingen avgift i normalfallet
Du behöver inte betala någon avgift
för att få tillgång till dina Personup-

pgifter (eller för att utöva några andra
rättigheter). Vi kan dock komma att ta
ut en skälig avgift om din begäran är
uppenbart ogrundad, repetitiv eller
orimlig. Alternativt kan vi komma att
vägra att tillmötesgå din begäran i
dessa situationer.

11. Vad vi kan komma att
behöva från dig
Vi kan komma att efterfråga specifik
information från dig för att hjälpa oss
att bekräfta din identitet och för att
tillförsäkra din rätt till tillgång till dina
Personuppgifter (eller för att utöva
några av dina andra rättigheter). Vi
vidtar säkerhetsåtgärder för att tillse
att Personuppgifter inte röjs för någon
person som ej har rätt att motta dem.
Vi kan också komma att kontakta dig
för att be om ytterligare information
angående din begäran för att kunna
svara dig fortare.

12. Svarstid
Vi försöker att svara på alla berättigade
begäranden inom en månad. Ibland
kan det ta längre tid för oss om din
begäran är särskilt komplicerad eller
om du har ingett flera begäranden. I
sådant fall kommer vi att meddela dig
och hålla dig uppdaterad.
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Bilaga 1
Tillämplig lag och
Jurisdiktion

gen (2004:451), var och en som ändras
från tid till annan samt inkluderar all
annan reglering som har sitt ursprung i
tillämplig lag eller lagstadgad bestämmelse (Svensk Konsumenträtt).

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA
VILLKOR NOGGRANT
Vilka lagar äger tillämpning på
Avtalet och Abonnemangsavtalet och
var du kan väcka talan
Lagarna som är tillämpliga på
ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet och var du kan väcka talan är helt
beroende av i vilken jurisdiktion du har
åtkomst till ADMS. Nedan listar vi de jurisdiktioner där Brighter för närvarande
tillhandahåller ADMS, vilket kan uppdateras från tid till annan, och du hittar de
lagar som är tillämpliga för dig och som
reglerar villkoren i ADMS-avtalet och
Abonnemangsavtalet.
Sverige
Om du är en person som använder
ADMS i Sverige ska ADMS-avtalet och
Abonnemangsavtalet (inklusive Integritetspolicyn i syfte att undanröja några
tvivel) och samtliga tvister och anspråk
(inklusive utomobligatoriska tvister och
anspråk) som uppstår i anledning av
avtalet eller avtalsföremålet eller avtalets ingående lyda under och tolkas i
enlighet med lagarna i Sverige.
Varje part till ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet godkänner att domstolarna i Sverige ska ha exklusiv behörighet
att lösa tvister eller krav (inklusive
utomobligatoriska tvister eller krav) som
uppstår till följd av eller i samband med
ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet,
dess innehåll eller tillkomst.
De tillämpliga lagarna i Sverige som
reglerar integriteten för personuppgifter- och personuppgiftsskydd och
ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet
kan inkludera, men är inte begränsat
till: (a) Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679; och (b) lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning, var och en som
ändras från tid till annan, samt inkluderar
all annan reglering som har sitt ursprung
i tillämplig lag eller lagstadgad bestämmelse (Svensk Dataskyddslagstiftning).
Tillämpliga lagar i Sverige ger dig också
vissa legala rättigheter och skydd som
konsument och användare av produkter.
Dessa inkluderar men är inte begränsade till: (a) konsumenttjänstlagen
(1985:716); (b) lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler
(2005:59); och (c) produktsäkerhetslaN-004084-R2.0_SV-se
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Bilaga 2
Ordlista
Abonnemangsavgift avser den månatliga abonnemangsavgift som varje
Patient betalar till Brighter för att få
tillgång till ADMS.
Abonnemangsavtal avser abonnemangsavtalet mellan Brighter och en
Patient där Brighter avtalar att förse
Patienten med ADMS och Patienten
avtalar att betala Brighter en Abonnemangsavgift.
Abonnemangstid avser tillsammans
Initial Abonnemangstid och
Förnyelseperiod.
Actiste-enhetsuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, Enhetens Actiste
ID-nummer.
Actiste-förbrukningsvaror avser de
förbrukningsvaror som krävs för att
använda din Enhet (om detta äger
tillämpning på dig) som innefattar, men
ej är begränsat till, nålar (Actiste-enheten endast), lansetter och teststickor.
Actiste-nätverket avser den tjänst som
du kopplar upp dig mot via Appen genom https://actiste.net och/eller https://
actiste.com (innefattande alla relevanta
underdomäner såvida inte särskilda
villkor i ADMS-avtalet uttryckligen
är exkluderade från sådana underdomäners egna villkor) och Enheten (i
förekommande fall) samt de uppgifter
som vi tillhandahåller till dig genom
Appen, Actiste-nätverket och Enheten (i
förekommande fall).
ADMS avser tillsammans Appen,
Enheten och Tjänsten.
ADMS-avtal avser tillsammans Slutanvändarlicensavtalet, Integritetspolicyn
och Tillämplig Lag och Jurisdiktion.
App avser Actiste Companion som är en
mobilapp, applikationsprogramvaran
samt alla uppdateringar och tillägg till
den, vilket utgör en plattform på vilken
du har möjlighet att, men är ej begränsad till, se den information och de
uppgifter som du har genererat genom
användningen av din Enhet.
Berättigade Intressen avser vår
affärsverksamhets intresse att bedriva
och förvalta vår verksamhet för att vi
ska kunna ge dig den bästa ADMS och
den bästa och säkraste upplevelsen. Vi
säkerställer att vi beaktar och avväger
alla potentiella konsekvenser för dig
(både positiva och negativa) och dina
rättigheter innan vi behandlar dina

Personuppgifter för våra berättigade
intressen. Vi använder inte dina Personuppgifter för aktiviteter i de fall då
konsekvensen för dig väger tyngre än
våra intressen (såvida vi inte har ditt
samtycke eller på annat sätt är tvingade eller tillåtna enligt Tillämplig Lag).
Du kan inhämta ytterligare information
om hur vi väger våra berättigade intressen mot eventuella konsekvenser för
dig med avseende specifika aktiviteter,
genom att kontakta oss.
Blodglukosuppgifter innefattar, men är
ej begränsat till, dina blodglukosvärden
som du registrerar genom användningen av Enheten och/eller Appen.
Brighter avser (a) Brighter AB (publ),
ett aktiebolag registrerat i Sverige med
organisationsnummer 556736-8591,
med säte på Borgarfjordsgatan 18, SE164 40 Kista, Sverige; och/eller (b) alla
närstående bolag eller dotterbolag till
Brighter AB (publ).
Diabetesuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, längd, vikt, kön,
födelsedatum, diabetestyp, vilket insulin
som används, scheman och när du fick
diabetes.
Enheten avser Actiste-enheten eller
Actiste Mini-enheten (som tillämplig
för dig) vilka är mobila uppkopplade
enheter som innefattar, men är ej
begränsat till, funktioner för att mäta
blodglukosnivå, injicering av insulin
(Actiste-enheten endast), logga behandlingsvärden samt dela data trådlöst
från en och samma enhet.
Fullgörande av Avtal avser behandling
av dina uppgifter då det är nödvändigt
för att fullgöra avtalet till vilket du är
part eller för att vidta åtgärder på din
begäran innan sådant avtal ingås.

Mottagare innefattar, men är ej begränsade till:
•

Tjänsteleverantörer som agerar
som personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga
eller personuppgiftsansvariga (så
som sammanhanget kan komma
att kräva) som levererar tjänster till
dig eller som har tillgång till dina
Personuppgifter eller som levererar
tjänster till oss avseende driften av
vår verksamhet.

•

Professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga
eller personuppgiftsansvariga (så
som sammanhanget kan komma
att kräva) innefattande advokater,
bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-,
bank-, jurist, försäkrings- och
revisionstjänster.

•

Tillsynsmyndigheter och andra
myndigheter som agerar som
personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsansvariga (så som
sammanhanget kan komma att
kräva) som kräver rapportering om
behandlingsaktiviteter i vissa fall.

•

Personer till vilka vi väljer att sälja,
överföra eller fusionera delar av
vår verksamhet eller våra tillgångar.
Alternativt så kan vi komma försöka
förvärva andra verksamheter att
fusioneras med. Om en förändring
sker avseende vår verksamhet så
kan de nya ägarna komma att
använda dina Personuppgifter på
samma sätt som det anges i denna
Integritetspolicy.

Fullgöra rättslig förpliktelse avser
behandling av dina personuppgifter när
det är nödvändigt för fullgörande av en
rättslig förpliktelse som vi är föremål för.

Identitetsuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande
identitetsbeteckningar, personnummer,
fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

Förnyelseperiod avser förnyelse av den
Initiala Abonnemangstiden enligt punkt
10 i Abonnemangsavtalet.

Ikraftträdandedatum avser det datum
på vilket Abonnemangsavtalets villkor
accepteras.

Humörsuppgifter innefattar, men är ej
begränsat till, ditt allmänna humör och
dina allmänna känslor som du upplever
på en daglig basis och som du registrerar genom att använda Appen.

Immateriella Rättigheter innefattar
patent, bruksmodeller, rätt till uppfinningar, upphovsrätt och andra
närliggande och relaterade rättigheter,
ideell upphovsrätt, varumärken och
tjänstemärken, firmanamn och domännamn, rättigheter avseende färger och
totalintryck (eng. get-up och trade
dress), goodwill och rätten att stämma
för renommésnyltning (eng. passing
off) eller otillbörlig konkurrens, mönsterrätter, programvarurätter, databas-

Hälsorelaterade uppgifter innefattar,
men är ej begränsat till, Diabetesuppgifter, Blodglukosuppgifter, Insulindosuppgifter, Humörsuppgifter, Måltidsuppgifter.
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rätter, rätten att använda, och skydda
sekretessen av, konfidentiell information
(innefattande know-how och företagshemligheter) samt alla andra immateriella rättigheter, i vart och ett av fallen
oavsett om de är registrerade eller
oregistrerade och innefattande alla
ansökningar och rättigheter att ansöka
och beviljas, förnyelser eller förlängningar av, samt rätt att hävda företrädesrätt från, sådana rättigheter och all
liknande rättigheter eller typ av skydd
som existerar eller som kommer att existera nu eller någonstans i världen.
Innehåll innefattar, men är ej begränsat till, all text, grafik, alla bilder, allt
ljud, all rörlig bild, programvara, alla
sammanställningar, all sid-layout, all
underliggande kod samt all annan form
av information som syns på eller som
utgör en del av Tjänsten på alla typer
av media som existerar på ADMS-avtalets avtalsdag och/eller i framtiden.
Initial Abonnemangstid avser den
tidsperiod som börjar på Abonnemangsavtalets avtalsdag enligt punkt
10 i Abonnemangsavtalet.
Insulindosuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, dina insulindoser
som du injicerar och där du för in och
registrerar sådana doser genom att
använda Enheten.

inverkan på ADMS-Avtalet och Abonnemangsavtalet (så som sammanhanget
kan komma att kräva).
Tjänst avser tjänsten som du kopplar
upp dig mot genom Appen, på https://
actiste.net och/eller https://actiste.
com (innefattande alla relevanta
underdomäner såvida inte vissa villkor
i ADMS-avtalet uttryckligen är exkluderade från sådana från sådana underdomäners egna villkor) (Actiste-nätverk)
och Enheten samt den information och
data som vi tillhandahåller dig genom
Appen, Actiste-nätverket och Enheten.
Tjänsteleverantör avser varje slutanvändare som är en tjänsteleverantör
som Brighter kan ha samarbetat med
för att förse Patienten och andra Mottagare med ADMS.
Uppgifter från Teknisk enhet innefattar
men är ej begränsat till Actiste-enhetsuppgifter, ungefärlig lokaliseringsdata
för din Enhet och teknisk data om din
mobila enhet innefattande men ej
begränsat till tillverkare, operativsystem
och versionsnummer.
Ångerfrist avser den tidsperiod inom
vilken en Patient har rätt att säga upp
Abonnemangsavtalet enligt punkt 6 i
Abonnemangsavtalet.

Motionsuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, den motionsnivå,
-frekvens och -intensitet som du genomför på daglig basis och som du registrerar genom att använda Appen.
Måltidsuppgifter innefattar, men är ej
begränsat till, den mat och dryck som
du intar på daglig basis och som du
registrerar genom att använda Appen.
Patient avser slutanvändare med diabetes som använder ADMS.
Personer avser antingen fysiska eller juridiska personer så som sammanhanget
kan komma att kräva.
Personuppgifter avser Identitetsuppgifter, Hälsorelaterade Uppgifter och
Uppgifter från Teknisk enhet.
Resterande Abonnemangsavgift avser
den avgift som Patienten ska betala till
Brighter om Patienten säger upp Abonnemangsavtalet när som helst under
den Initiala Abonnemangstiden eller
före betalning har skett upp till minsta
Abonnemangsavgift enligt punkt 10 i
Abonnemangsavtalet.
Tillämplig Lag avser tillämpliga lagar i
din jurisdiktion som kan komma att ha
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