Information om dina personuppgifter I
förhållande till ”Clot Spect”-studien
Detta dokument innehåller information om hur din personliga data hanteras i samband med ”Clot Spect”studien ( “Studien”).
Senast uppdaterat: 2019-11-29
Vem eller vilka är personuppgiftsansvariga?
Stockholm Läns Landsting (“Karolinska Universitetssjukhuset”)
SE-171 77 Stockholm, Sverige
För kontakt med vårt dataskyddsombud, maila till: dataskyddsombud.karolinska@sll.se
(https://www.karolinska.se/for-patienter/din-vard-pa-karolinska/dina-rattigheter-sompatient/dataskyddsombudet/)
Philips Electronics Nederland B.V. ("Philips")
Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Nederländerna
För kontakt med vårt dataskyddsombud maila till: contact form.
(https://www.philips.com/contactprivacy)
Vilken personlig data samlas in? Varför samlas denna personliga data in? Vem delas denna personliga
data med? Hur länge sparas denna personliga data?
Vad
Mätvärden från
underökning av
blodproppar med en
optisk prob.
Bilder av blodproppar

Varför
För att undersöka
blodpropparnas optiska
egenskaper.

Vem

Hur länge

Karolinska: definieras
av Karolinska

Karolinska och Philips
För att dokumentera hur
Philips: minst 5 år med
den analyserade
periodisk granskning
blodproppen ser ut
Resultat från mikroskopisk För att avgöra den
undersökning av
analyserade
blodproppar
blodproppens
sammansättning
Journaluppgifter om
För att undersöka
trombolysbehandling
trombolysbehandlingens
effekt på blodpropparnas
egenskaper
*Årlig periodisk granskning: Philips kommer att radera din data efter en viss tid, med undantag för om
informationen fortfarande är användbar och relevant (i vilket fall tydliga skäl kommer anges till varför). Om
så är fallet så startar en ny period på nytt.
För att skydda dina personuppgifter kommer all information som kan relateras till dig (till exempel namn,
medicinsk journal, kontaktinformation) separeras från informationen som skickas till Philips (till exempel
bilder) och ersättas av en medverkanskod. På alla dokument kommer du bli avidentifierad till en
deltagandekod, inga namn kommer att anges. Philips kommer enbart ta emot forskningsdata.
Ditt deltagande i studien och all information som du bidrar med i relation studien hanteras konfidentiellt.
Allt som kan identifiera dig kommer att hållas konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning.
I samband med informationen ovan kan följande personer få tillgång till information direkt relaterad till dig:
 Personer som utför denna studie



Individer som har ett arbetsrelaterat behov av att få tillgång till dina personuppgifter

Resultat från detta initiativ kan komma att publiceras, givetvis utan att din identitet röjs.
Vad är syftet och laglig grund för denna typ av behandling?
Med legitimt intresse som rättslig grund kommer vi med stöd av det vetenskapliga forskningsundantaget
att behandla din personliga data i följande syfte:
 Att avgöra om mätning av en blodpropps optiska egenskaper kan användas för att skilja olika typer av
blodproppar åt, till exempel om en blodropp huvudsakligen består av röda blodkroppar eller fibrin.
Resultat från mätningar av en blodpropp med en optisk prob kommer jämföras med mikroskopisk
undersökning samma blodpropp.

Förutsatt att vi har ett legitimt intresse kan vi komma att hantera din data för följande syften:












För att exempelvis förbättra studiens effektivitet;
För att utveckla nya produkter och tjänster;
För att aggregera och/eller anonymisera personlig data i den grad att det inte längre är att betrakta
som personlig data. Vi kan därmed generera data som kan komma att användas för andra syften än
det ursprungliga.
För bedrägeri- och säkerhetsövervakningssyften, exempelvis för att upptäcka och förhindra
cyberattacker eller försök till identitetsstöld;
För att kunna verkställa våra villkor för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller
egendom tillhörande våra dotterbolag, dig eller andra;
För att Philips ska kunna uppfylla lagliga skyldigheter kan Philips även behandla och inneha dina
personuppgifter för följande syfte;
För granskning, för att verifiera att våra interna processer fungerar som avsett och är i enlighet med
lagar, regler eller avtalsvillkor;
För att vara i överensstämmelse med gällande lag – detta kan inkludera lagar utanför det land som
du bor i;
För att svara på förfrågningar från allmänheten och statliga myndigheter, detta kan inkludera
myndigheter utanför det land som du bor i;
För att samarbeta med rättssystemet, exempelvis krav från myndigheter;
Vi kan också behandla eller avslöja dina personuppgifter för att skydda dina eller någon annans
grundläggande intressen.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vi kan dela dina personuppgifter med:
 Philips dotterbolag eller andra inom koncernen enligt syftet som beskrivits i detta
dataskyddsdokument. Philips dotterbolag eller andra inom koncernen är alla bundna av samma
Binding Corporate Rules (www.philips.com/privacy);
 Till våra tredjepartsleverantörer som förser oss med service för bland annat service av hemsidor,
dataanalys, betalningslösningar, hantering av tjänsten, informationsteknik och relaterad
infrastruktur, kundservice, e-postleverans, granskning och andra tjänster;
Säkerhet
Vi eftersträvar att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda
personuppgifter inom vår organisation. Om du har anledning att misstänka att säkerheten gällande dina
uppgifter inte är uppfylld, vänligen kontakta oss omedelbart i enlighet med ”Hur kan du kontakta oss?”-

rubriken nedan.
Vilka är dina rättigheter?
Du kan:
 Ställa frågor gällande hur vi hanterar personuppgifter;
 Begära granskning, rättning, uppdatering eller begränsning gällande användandet av dina
personuppgifter;
 Begära att dina personuppgifter tas bort;
 Ta tillbaka ditt samtycke;
 Invända mot vår legitima affärsmässiga behandling av dina personuppgifter;
 Begära att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter för syftet att skicka det till ett annat
företag (i den utsträckning som sådan överföring är tillåten av tillämplig lag), vänligen kontakta oss
via ”Hur kan du kontakta oss?”-rubriken nedan. Vi kommer svara på din förfrågan i enlighet med
tillämplig lag.
Om du begär någon typ av ändring av dina personuppgifter, vänligen var tydlig med vilken typ av ändring
du kräver, om du vill begränsa dina personuppgifter eller något annat. För din säkerhets skull genomför vi
endast förfrågningar med avseende på de personuppgifter som är kopplade till den särskilda epostadressen som du använder för att skicka oss din begäran. Vi kan behöva verifiera din identitet innan
din begäran genomförs. Vi kommer försöka verkställa din förfrågan så snart som möjligt.
Vänligen notera att vi behöver behålla viss information för journalföring (exempelvis kan det vara ett
juridiskt bindande krav att journalföra viss information, om så är fallet har du inte möjlighet att ändra eller
ta bort personuppgifter förrän den lagreglerade tidsperioden för journalföring är över).
Uppdateringar gällande detta dataskyddsdokument
Vi kan komma att ändra denna information. ”Senast uppdaterad” i början av detta dokument indikerar när
det senast granskades. Eventuella ändringar träder ikraft när det reviderade dokumentet görs tillgängligt
(online om det redan var online, annars mail eller email). En ändring av dokument är en indikation på att en
grundläggande förändring av behandlingens art (t.ex. utvidgning av kategorierna av mottagare eller
införande av överföringar till tredjeländer) eller någon annan förändring som kan vara relevant för och
påverka dig. Om så är fallet kommer vi att informera dig i förväg om ändringen som träder ikraft på ett
tydligt och effektivt sätt.
Hur kan du kontakta oss?
Om du har några frågor gällande detta ddokument eller om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen
kontakta dataskyddsombudet för antingen Karolinska Universitetssjukhus eller Philips via kontaktformulär
eller adresserna nedan.
Dataskyddsombudet Karolinska
kontaktinformation
Dataskyddsombud.karolinska@sll.se
08-517 700 00 (via växel)
Karolinska Universitetssjukhuset
Kansliavdelningen
Nya Hemmet T5
171 76 Stockholm
Philips contact form
(www.philips.com/contactprivacy) eller,
Philips Center HBT 16
Attn.: Data Protection Officer
P.O. Box 77900, 1070 MX

Amsterdam, The Netherlands

Privacy notice - general (en) v7.2

Alternativt har du rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet i ditt land ( I Sverige
Datainspektionen) eller region, eller där en påstådd överträdelse av tillämplig lag om dataskydd uppstått.
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