
 

SomnoMed  
Tiedot 

 

 
Tämän asiakirjan kopiointi, jäljentäminen ja levittäminen edellyttää yrityksen nimenomaista suostumusta. Sivu 1/2 
Tekijä: DPO/SomnoMed AG/Zug/Switzerland SUK_Impressum_20220801 (English)_fi-FI 

 

SomnoMed tiedot 
Johdanto 

SomnoMed on yksityinen, neutraali ja eri puolilla maailmaa toimiva lääkinnällisten laitteiden valmistaja. 
Viranomaiset valvovat SomnoMed toimintaa eri puolilla maailmaa, ja yhtiön toiminta on myös kansainvälisten 
sertifiointiorganisaatioiden sertifioimaa. Tämä velvoittaa SomnoMed antamaan toimivaltaisille viranomaisille 
mahdollisuuden valvoa liiketoimintaansa ja mukauttaa menetelmänsä tunnustettujen säädösten ja 
standardivaatimusten mukaisiksi. Jos tällaisia säännöksiä tai standardeja ei ole, SomnoMed määrittelee omat 
ohjeensa. 

EU:ssa, Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa SomnoMed edustaa SomnoMed AG ja sen tytäryhtiöt. 
Näihin kaikkiin viitataan jäljempänä nimellä "SomnoMed". 

Tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu vastuullinen elin on seuraava: 

SomnoMed AG 
(jäljempänä "SomnoMed") 
Steinhauserstrasse 74 
6300 Zug, Sveitsi 
Puhelin: +41 (0) 41 501 46 40  
Faksi: +41 (0) 41 501 46 42  
Sähköposti info@somnomed.com  
Verkkosivusto: http://www.somnomed.com  

Kaupparekisterinumero: CHE-113.950.331 

Kaupparekisteriviranomainen: Zug/Sveitsi 

Tietosuojavastaava: EUDataProtection@somnomed.com 

Tila: 26.7.2022 

Tekijänoikeus ja tavaramerkkioikeudet  

Tämän verkkosivuston koko sisältö on SomnoMed® tekijänoikeuksien alaista. Yksittäisten osioiden lataaminen tai tulostaminen 
on sallittua vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että tekijänoikeusilmoituksia tai muita laillisesti 
suojattuja merkintöjä ei poisteta. 

Vastuuvapauslauseke 

SomnoMed ei anna mitään laajennettuja takuita tietojen paikkansa pitävyydestä, tarkkuudesta, oikeellisuudesta, 
luotettavuudesta ja kattavuudesta. 

SomnoMed kohdistuvat korvausvaatimukset on suljettu pois aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka 
ovat aiheutuneet julkaistujen tietojen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä, yhteyden väärinkäytöstä tai 
teknisistä vioista. 

Kaikki tarjoukset eivät ole sitovia. SomnoMed pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa tai täydentää koko 
tarjousta tai poistaa sen ilman erillistä ilmoitusta tai keskeyttää sen julkaisemisen väliaikaisesti tai kokonaan. 

Tuotetiedot 

Kaikki lääketieteelliset tiedot ovat yksinomaan yleistä tietoa. Ne eivät korvaa luvanvaraisen lääkärin tai 
terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa konsultaatiota. 

Tällä verkkosivustolla esitellyt tuotteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tuotteet ovat lääkinnällisistä laitteista 
5. huhtikuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 mukaisia. 

Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. 
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Linkkejä koskeva vastuu 

Viittaukset ja linkit kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille eivät ole vastuullamme. Emme ole 
vastuussa tällaisista verkkosivustoista. Tällaisten verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.  

Tietosuoja 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPPA-NEUVOSTON 27.4.2016 ASETTAMA SÄÄDÖS (EU) 2016/679 koskee 
luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamista (yleinen tietosuoja-asetus, GDPR). Tämän säädöksen mukaan jokaisella 
henkilöllä on oikeus yksityisyyden suojaan sekä henkilökohtaisten tietojen väärinkäytön suojaan. Noudatamme 
tätä säädöstä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niitä myydä tai luovuteta 
kolmansille osapuolille. 

Pyrimme tiiviissä yhteistyössä hosting-palveluntarjoajiemme kanssa suojaamaan tietokannat mahdollisimman 
hyvin ulkopuoliselta pääsyltä, katoamiselta, väärinkäytöltä tai väärentämiseltä. 

Kun verkkosivustojamme käytetään, seuraavat tiedot tallennetaan lokitiedostoihin: IP-osoite, päivämäärä, 
kellonaika, selaimen kysely ja yleisesti lähetetyt tiedot käyttöjärjestelmästä ja selaimesta. Nämä käyttötiedot 
muodostavat perustan tilastollisille, anonyymeille analyyseille, joista havaittujen trendien perusteella voimme 
parantaa palveluamme.  

 

Historiaversion 
muuttaminen 

Voimassa ja sitova 
alkaen 

Kuvaus, huomautus (tekijän luoma)  Visa-tekijä 

04 1.8.2022 Tekstiä ja muotoiluja lisätty käännöksen jälkeen  DPO 
03 11.5.2021 Muotoilua korjattu käännöksen jälkeen DPO 
02  24.1.2022 Muotoilua korjattu käännöksen jälkeen DPC 
01  28.3.2018 Asiakirja luotu DPO 
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