SOM Impressum
SomnoMed AG
Baarerstrasse 125
6300 Zug, Sveits
t I +41 (0) 41 501 46 40
f I +41 (0) 41 501 46 42
e I info@somnomed.com
www.somnomed.com

Versjon 20180328

SOM
Impressum
Ansvarlig for denne nettsiden i henhold til personvernlovgivningen
SomnoMed AG
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Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Sveits
Telefon:
+41 (0) 41 501 46 40
Faks: +41 (0) 41 501 46 42
E-post: info@somnomed.com
Internett: https://www.somnomed.com
Selskapet har som formål å bedrive utvikling og utforming, produksjon, distribusjon og
handel med tannmedisinske , tanntekniske og humanmedisinske produkter og apparater, samt
å tilby tjenesteytelser forbundet med de omtalte produktene og apparatene.
Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Personvernkoordinator: EUDataProtection@somnomed.com
Handelsregister: Zug/Sveits
Ansvarsfraskrivelse
SomnoMed påtar seg intet ansvar for at opplysningene er korrekte, nøyaktige, aktuelle,
troverdige og fullstendige.
Garantikrav som rettes mot SomnoMed knyttet til materielle eller immaterielle skader som
oppstår som følge av tilgang eller bruk, hhv. manglende bruk, av publisert informasjon,
grunnet misbruk av forbindelsen eller som følge av tekniske feil vil bli avvist.
Alle tilbud er uforpliktende. SomnoMed forbeholder seg uttrykkelig retten til uten egen
kunngjøring å endre, supplere, slette deler av sidene eller det totale tilbudet, samt til å
innstille offentliggjøringen av dem midlertidig eller permanent.
Produktinformasjon
All medisinsk informasjon er utelukkende generell informasjon. De utgjør ingen erstatning
for rådgivning gjennom en autorisert lege eller annet helsepersonell.
Produktene som beskrives på denne nettsiden er ikke tilgjengelig i alle land. Fremfor alt
når et produkt har ulike artikkelnumre, e de europeiske produktene i henhold til direktivet
for medisinske produkter (93/42/EØF), samt de lokale forskriftene, og har CE-merking.
Produkter uten CE-merking er det ikke tillatt å distribuere i Europa.
Produktspesifikasjoner kan endres uten forutgående kunngjøring.
Ansvar for lenker
Henvisninger til og lenker på nettsider tilhørende tredjepart er utenfor vårt
ansvarsområde. Ethvert ansvar for slike nettsider fraskrives. Tilgang til og bruk av slike
nettsider skjer på brukerens eget ansvar.
Personvern
Basert på artikkel 13 i den sveitsiske forfatningen og landets rettslige bestemmelser for
personvern (personvernloven DSG), har enhver person krav på beskyttelse av sin privatsfære,
samt på beskyttelse mot misbruk av sine personopplysninger. Vi overholder disse
bestemmelsene. Personopplysninger behandles strengt fortrolig og blir verken solgt eller
formidlet til tredjepart.
I tett samarbeid med våre hosting-providere etterstreber vi å beskytte våre databaser så
godt som mulig mot ekstern tilgang, tap, misbruk eller mot forfalskning.
Ved tilgang på våre nettsider lagres følgende data i loggfiler: IP-adresse, dato,
klokkeslett,
nettleser-henvendelse
og
informasjon
som
generelt
overføres
fra
operativsystemet hhv. nettleseren. Disse brukeropplysningene danner grunnlaget for
statistiske, anonyme evalueringer som vi kan benytte til å forbedre våre tilbud
tilsvarende.
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Personvernerklæring for bruk av Facebook-plugins (liker-knapp)
På våre nettsider er det integrert plugins fra det sosiale nettverket Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook-plugins gjenkjenner du på Facebooklogoen eller “liker-knappen” på vår side. En oversikt over Facebook-plugins finner du her:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Når du besøker sidene våre, opprettes en direkte forbindelse mellom din nettleser og
Facebook-serveren via en slik plugin. Facebook mottar sllik informasjon om at du har besøkt
vår side med din IP-adresse. Dersom du klikker på Facebook “liker-knappen” mens du er
logget på din Facebook-konto, kan du forbinde innholdet på våre nettsider med din Facebookprofil. Slik kan Facebook tilordne besøk på våre nettsider til din brukerkonto. Vi gjør
oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke mottar noen kjennskap til innholdet av data
som formidles eller deres anvendelse på Facebook. Mer informasjon om dette finner du i
personvernerklæringen til Facebook under https://www.facebook.com/about/privacy/
Dersom du ikke ønsker at Facebook skal kunne tilordne besøk på våre nettsider til din
brukerkonto hos Facebook, må du logge deg ut av din brukerkonto hos Facebook.
Personvernerklæring for bruk av Twitter
Funksjoner for tjenesten Twitter er integrert på våre nettsider. Disse funksjonene tilbys
av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ved å benytte
Twitter og funksjonen "Re-Tweet" forbindes nettsidene du besøker med din Twitter-konto og
andre brukere gjøres kjent med dette. I den forbindelse blir bl.a. data som IP-adresse,
mobilleverandør, apparat- og applikasjons-ID, samt søkebegreper, formidlet til Twitter.
Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke mottar noen kjennskap til innholdet
av data som formidles eller deres anvendelse på Twitter. Som følge av den kontinuerlige
aktualiseringen av personvernerklæringen til Twitter, henviser vi til den aktuelle
versjonen under (http://twitter.com/privacy).
Dine personverninnstillinger hos Twitter kan du endre i kontoinnstillingene under
http://twitter.com/account/settings. Hvis du har spørsmål, kan du henvende deg til
privacy@twitter.com.
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