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Information om hur dina personuppgifter 
behandlas (privacy notice): Arbetsflödesanalys 
inom radiologi med hjälp av RIS (Radiologi 
Information System) och maskindata 
Denna information gäller för alla personuppgifter som behandlas i samband med arbetsflödesanalys inom 
radiologi (“Initiativet”). 
Senast uppdaterat: 30.7.2020 
 
Vem är personuppgiftsansvarig? 
 
Philips GmbH Innovative Technologies („Philips“) 
Roentgenstrasse 24-26 
22335 Hamburg, Germany 
För kontakt med vårt dataskyddsombud, maila via formuläret www.philips.com/contactprivacy. 
 
 
Stockholm Läns Landsting (“K”) 
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-som-
patient/dataskyddsombudet/ ) 
 
 
Vilka personuppgifter samlas in; Varför? Vem behandlar den? Hur länge behålls den?  
 
 

Vad Varför Vem  Hur länge 

Tidpunkt för aktiviteter 
vid radiologiska 
undersökningar, typ av 
undersökning och 
tekniska parametrar från 
MR kameror. 
Datan samlas på 
hårddisk. 

För att genomföra 
statistisk analys i det 
radiologiska arbetsflöde 
och 
identifiera/visualicera 
förbättringar. 

K, SFIT och Philips 
(data lagras på 
sjukhuset). 

Hos K: Enligt lokala 
regleringar 
 
Hos Philips: Periodisk 
granskning (<5 år) *) 

Bokningsinformation som 
patientkarakteristika 
faktorer som påverkar 
arbetsflödet, t.ex. 
kommunikationsförmåga. 
Datan samlas på 
hårddisk. 

För att utreda 
avvikelser mellan 
planerad tid och 
genomförelse av  
undersökningarna. 

K, SFIT och Philips 
(data lagras på 
sjukhuset). 

Hos K: Enligt lokala 
regleringar 
 
Hos Philips: Periodisk 
granskning (<5 år) *) 

(* Årlig periodisk granskning: Philips kommer att radera din data efter en viss tid, med undantag för om 
informationen fortfarande är användbar och relevant. Om så är fallet så startar en ny period på nytt.  
 
För att skydda dina personuppgifter kommer all information som kan relateras direkt till dig (exempelvis: 
namn, medicinskjournal, kontaktinformation) separeras från forskningsdata (som exempelvis mätdata för 
utrustningens körtid). Separationen utförs genom att data som skickas till Philips ersättas av en 
medverkanskod. På alla dokument kommer du bli avidentifierad till en deltagandekod, inga namn kommer 
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att anges. Philips kommer endast motta forskningsdatan. Ditt deltagande och all information du delger i 
relation till detta Intiativ är konfidentiellt. Ingen information som kan identifiera dig kommer att sparas 
sålänge det är i enlighet med lag. 
 
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 kan vi komma att hantera din data för följande syften:  

 Genomföra vetenskaplig forskning angående initiativet; 
K och Philips skulle vilja förbättra schemaläggning av patienterna och personalen vid 
radiologiavdelningarna. Det finns ett behov att kombinera olika datakällor för att möjliggöra bättre 
planering och schemaläggning. 

 Utföra dataanalys, t.ex. för at förbättra initiativets påverkan av effektivitet. 

 Identifiera användningstrender, t.ex. förstå vilka av initiativens delar som är mest intressanta för 
användare. 

 Aggregera/ anonymisera din Personliga Data så att informationen inte längre är att beakta som 
Personlig Data. Vi kan komma att göra detta för att kunna få ut annan data som kan vara till 
användning för oss, som vi kan komma att nyttja och dela för alla syften;  

 För spårning av bedrägerier och säkerhetsövervakning; 

 För att verkställa våra villkor och 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 syften: 

 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:  

 Personkretsar involverade i initiativet som beskrivs på s. 1; 

 Philips dotterbolag eller annan inom koncernen för syftet av 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 
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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. 
 

Vad 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 (Detta är enbart möjligt om behandlingen av dina personuppgifter är 
baserat på ditt samtycke. Det kommer inte påverka den juridiska grunden som ditt samtycke 
baserades på från början); 

 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 e-
postadressen 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 dokument eller om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen 
kontakta dataskyddsombudet för Philips via kontaktformulär eller adresserna nedan: 
 
Philips contact form  
(www.philips.com/contactprivacy) eller,  
Philips Center HBT 16 
Attn.: Data Protection Officer 
P.O. Box 77900, 1070 MX  
Amsterdam, Nederländerna  
 
eller 
 
Karolinskas dataskyddsombud: dataskyddsombud.karolinska@sll.se 
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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. 


