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SomnoMed Imprint 
Forord 

SomnoMed er en privat, nøytral, internasjonalt aktiv produsent av medisinsk utstyr. Prestasjonene deres 
overvåkes av myndigheter over hele verden og er sertifisert av internasjonale sertifiseringsorganisasjoner. Dette 
forplikter SomnoMed til å gi kompetente myndigheter tilgang til kontrollene i forretningsvirksomhet deres, og å 
tilpasse sine arbeidsmetoder med anerkjente forskrifter og standardkrav. Der slike forskrifter eller standarder 
mangler, definerer SomnoMed sine egne retningslinjer. 

Innenfor EU, Sveits og Storbritannia er SomnoMed representert av SomnoMed AG og dets datterselskaper. Disse 
blir heretter referert til som «SomnoMed». 

Ansvarlig organ i databeskyttelsesforordningens forstand 

SomnoMed AG 
(heretter referert til som «SomnoMed») 
Steinhauserstrasse 74 
6300 Zug, Sveits 
Tlf: +41 (0) 41 501 46 40  
Tlf: +41 (0) 41 501 46 42  
E-post: info@somnomed.com  
Internett: http://www.somnomed.com  

Handelsregisternummer: CHE-113.950.331 

Handelsregistermyndighet: Zug/Sveits 

Personvernombud: EUDataProtection@somnomed.com 

Status: 26.07.2022 

Opphavsrett og varemerkerett  

Hele innholdet på denne nettsiden er opphavsrettslig beskyttet av SomnoMed®. Nedlasting eller utskrift av enkeltdeler er bare 
tillatt for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at verken merknadene om opphavsrett eller andre juridisk beskyttede 
betegnelser fjernes. 

Ansvarsfraskrivelse 

Somnomed gir ingen garanti for den materielle korrektheten, nøyaktigheten, påliteligheten og fullstendigheten 
av informasjonen. 

Ansvarskrav mot SomnoMed er utelukket for skader, av materiell eller immateriell karakter, som har blitt 
forårsaket av tilgang til eller bruk eller unnlatelse av å bruke den publiserte informasjonen, misbruk av 
forbindelsen eller tekniske feil. 

Alle tilbud er uforpliktende. SomnoMed forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette hele 
tilbudet uten spesifikt varsel, eller til å midlertidig suspendere publisering eller fullstendig avbryte det. 

Produktinformasjon 

All medisinsk informasjon er utelukkende generell informasjon. Det erstatter ikke konsultasjon fra en autorisert 
lege eller et medlem av helsevesenet. 

Produktene beskrevet på denne nettsiden er ikke tilgjengelige i alle land. Produktene er i samsvar med forordning 
(EU) 2017/745 fra Europaparlamentet og Rådet av 5. april 2017 om medisinsk utstyr. 

Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel. 

Ansvar for lenker 

Referanser og lenker til eksterne nettsteder til tredjeparter er utenfor vårt ansvar. Vi avviser ethvert ansvar for 
slike nettsteder. Tilgang og bruk av slike nettsteder er på brukerens egen risiko.  
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Datapersonvern 

Basert på EUROPAPARLAMENTETS OG EUROPARÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om 
beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger, om fri bevegelse av slike data 
og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (General Data Protection Regulation), har hver person rett til beskyttelse 
av sitt personvern og beskyttelse mot misbruk av deres personopplysninger. Vi overholder disse forskriftene. 
Personopplysninger behandles som strengt konfidensielle, og blir verken solgt eller videreført til tredjeparter. 

I tett samarbeid med våre hostingleverandører streber vi etter å beskytte databasene best mulig mot ekstern 
tilgang, tap, misbruk eller forfalskning. 

Når nettstedene våre er tilgjengelige, lagres følgende data i loggfiler: IP-adresse, dato, klokkeslett, 
nettleserspørring og generelt overført informasjon om henholdsvis operativsystemet og nettleseren. Disse 
bruksdataene danner grunnlaget for statistiske og anonyme analyser, slik at trender blir oppdaget ved hjelp av 
hvilke vi deretter kan forbedre tilbudene våre.  

 

Endre historikkversjon Gyldig og bindende 
fra 

Beskrivelse, merknad (laget av forfatter)  Visumforfatter 

04 01.08.2022 Legge til tekst og formatering etter oversettelse  DPO 
03 11.05.2021 Korrigering av formatering etter oversettelse DPO 
02  24.01.2020 Korrigering av formatering etter oversettelse DPC 
01  28.03.2018 Dokument opprettet DPO 
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