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Leverantör och ansvarig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning
SomnoMed AG
(härefter SOM)
Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Schweiz
Telefon:
+41 (0) 41 501 46 40
Fax:
+41 (0) 41 501 46 42
E-post: info@somnomed.com
Internet: https://www.somnomed.com
SOM arbetar med att utveckla och utforma, skapa, distribuera och sälja tandmedicinska,
tandtekniska och humanmedicinska produkter och apparater samt erbjuda tjänster i
sammanhang med de nämnda produkterna och apparaterna.
Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Dataskyddskoordinator: EUDataProtection@somnomed.com
Handelsregistermyndighet: Zug/Schweiz
Ansvarsfriskrivning
SomnoMed ansvarar inte för att innehållet i de aktuella uppgifterna är korrekt, noggrant,
aktuellt, tillförlitligt eller fullständigt.
Alla anspråk på skadestånd gentemot SomnoMed utesluts vid materiella eller immateriella
skador som uppkommit på genom åtkomst, eller att den information som erbjuds används eller
inte används, genom att anslutningen missbrukats eller på grund av tekniska fel.
Alla erbjudanden är icke bindande. SomnoMed förbehåller sig rätten att ändra delar av dessa
sidor eller hela utbudet utan föregående meddelande och att ändra, komplettera, radera
eller att helt eller delvis upphäva publiceringen.
Produktinformation
All medicinsk information är uteslutande allmän information. Den utgör inte
ersättning för rådgivning hos en legitimerad läkare eller annan medicinsk personal.

någon

Alla produkter som beskrivs på denna webbplats finns inte tillgängliga i alla länder.
Särskilt om en produkt har varierande artikelnummer, motsvarar de europeiska produkterna
direktivet över medicintekniska produkter (93/42/EWG) samt tillämpliga lokala lagar och
föreskrifter och är märkta med ett CE-märkning. Produkter utan CE-märkning får inte
distribueras i Europa.
Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Ansvar för länkar
Hänvisningar och länkar till externa webbsidor ligger utanför vårt ansvarsområde. Vi tar
inget ansvar för sådana webbsidor. Du som användare ansvarar på egen hand för alla ev.
risker som uppkommer när du använder sådana webbsidor.
Dataskydd
Enligt artikel 13 i schweizerischen Bundesverfassung och federala dataskyddsrättsliga
bestämmelser (Datenschutzgesetz, DSG), har du som privatperson rätt till ett skyddat
privatliv och skydd mot att dina personuppgifter missbrukas. Vi följer dessa bestämmelser.
Vi behandlar dina personuppgifter på ett strängt konfidentiellt sätt och säljer eller
överlämnar dem inte till tredjepart.
I nära samarbete med våra webbplatsoperatörer bemödar vi oss om att skydda våra databaser
så gott som möjligt mot obehörig åtkomst, förluster, missbruk eller olaglig kopiering.
När du besöker våra webbsidor sparar vi följande uppgifter i loggfiler: IP-adressen,
datumet, tiden, webbläsar-förfrågan och allmänt överförd information om operativsystemet
eller webbläsaren. Denna användarinformation utgör en utgångspunkt för statistiska och
anonyma analyser, så att vi kan identifiera trender, utifrån vilka vi kan anpassa vårt
utbud på motsvarande sätt.
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Dataskyddsdeklaration för användning av Facebooks insticksprogram (gillaknapp)
På våra sidor använder vi insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Du känner igen Facebook-insticksprogrammet på
Facebook-loggan eller ”gillaknappen” på våra sidor. Du hittar en översikt över Facebookinsticksprogram här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker våra sidor, upprättas en direkt förbindelse mellan din webbläsare och
Facebooks server via insticksprogrammet. På så sätt får Facebook information om att du
besökt våra sidor med via din IP-adress. Om du klickar på Facebooks gillaknapp medan du är
inloggad på ditt Facebookkonto, kan du länka innehållet på våra sidor till din
Facebookprofil. På så sätt kan Facebook koppla ihop ditt besök på våra sidor med ditt
användarkonto. Vi vill påtala att vi som levererar dessa webbsidor inte får tillgång till
innehållet i de data som överförs eller får information om hur det används av Facebook. Du
hittar
mer
information
om
detta
i
Facebooks
dataskyddsdeklaration
på
https://www.facebook.com/about/privacy/
Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt Facebookkonto till ditt besök på våra
sidor, loggar du ut från ditt Facebookkonto.
Dataskyddsdeklaration för användning av Twitter
Våra webbsidor använder funktioner från tjänsten Twitter. Dessa funktioner tillhandahålls
av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. När du använder
Twitter och funktionen re-tweet, kopplas de webbsidor som du har besökt till ditt Twitterkonto, vilket ev. även meddelas till andra användare. Här överförs bl.a. uppgifter som
t.ex. IP-adress, webbläsartyp, öppnade domäner, besökta sidor, mobiltelefonoperatör,
enhets- och applikations-ID och söktermer till Twitter.
Vi vill påtala att vi som levererar dessa webbsidor inte får tillgång till innehållet i de
data som överförs eller får information om hur det används av Twitter. Eftersom Twitters
dataskyddsdeklaration ständigt uppdateras hänvisar vi här till den senaste versionen på
(http://twitter.com/privacy).
Du kan ändra dina dataskyddsinställningar hos Twitter via kontoinställningarna
http://twitter.com/account/settings . Kontakta privacy@twitter.com om du vill veta mer.
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