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Tarjoaja ja vastuun kantaja tietosuojalain mukaan
SomnoMed AG
(seuraavassa "SOM")
Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Switzerland
Puhelin:
+41 (0) 41 501 46 40
Faksi: +41 (0) 41 501 46 42
Sähköposti: info@somnomed.com
Verkkosivut:
https://www.somnomed.com
Yritys kehittää, valmistaa ja myy hammastieteessä ja ihmislääketieteessä käytettäviä
tuotteita ja laitteita sekä tarjoaa näihin tuotteisiin ja laitteisiin liittyviä
palveluja.
Kaupparekisterinumero: CHE-113.950.331
Tietosuojakoordinaattori: EUDataProtection@somnomed.com
Kaupparekisterivirasto: Zug/Switzerland
Vastuusta vapautuminen
SomnoMed ei vastaa millään tavalla tietojen sisällön
ajankohtaisuudesta, luotettavuudesta ja täydellisyydestä.

oikeellisuudesta,

tarkkuudesta,

SomnoMed torjuu kaikki vaatimukset materilaalisten tai immateriaalisten vaurioiden vuoksi,
jotka
johtuvat
julkaistun
tiedon
hakemisesta,
hyödyntämisestä
tai
hyödyntämättä
jättämisestä, yhteyden väärinkäytöstä tai teknisistä häiriöistä.
Kaikki tarjoukset ovat ilman sitoumuksia. SomnoMed pidättää itsellään oikeuden tehdä
muutoksia sivujen osiin tai koko tarjontaan ilmoittamatta siitä etukäteen, sama koskee
sivujen täydennystä, poistamista tai julkaisemista osittain tai kokonaan.
Tuotetiedot
Kaikki lääketieteeseen liittyvä tieto on ainoastaan yleistietoa. Tämä ei korvaa lääkärillä
käyntiä tai muuta yhteydenottoa terveydenhuoltopalveluihin.
Tällä verkkosivulla kuvattuja tuotteita ei ole saatavilla kaikista maista. Erityisesti
tuotteen eri tuotenumeroiden kohdalla eurooppalaiset tuotteet vastaavat lääkinnällisiä
tuotteita koskevaa direktiiviä (93/42/ETY) sekä paikallisia määräyksiä ja niillä on CEmerkintä. Jos tuotteella ei ole CE-merkintää, sitä ei saa myydä Euroopassa.
Tuotespesifikaatioihin saa tehdä muutoksia ilmoittamatta siitä etukäteen.
Vastuu linkeistä
Kolmannen osapuolten verkkosivujen linkit eivät kuulu meidän vastuualueeseen. Emme kanna
näistä minkäänlaista vastuuta. Tällaisten verkkosivujen hakeminen ja hyödyntäminen tapahtuu
käyttäjän omalla vastuulla.
Tietosuoja
Sveitsin perustuslain artiklan 13 sekä maan tietosuojamääräysten mukaan (tietosuojalaki,
DSG) jokaisella henkilöllä on oikeus yksityisyydensuojaan sekä henkilökohtaisten tietojen
väärinkäyttämissuojaan. Noudatamme näitä määräyksiä. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja
erittäin luottamuksellisesti emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.
Työskentelemme jatkuvassa yhteistyössä isännöinti-tarjoajien kanssa ja yritämme suojata
tietopankkimme niin hyvin kuin mahdollista vierailta hyökkäyksiltä, tietojen katoamiselta,
väärinkäytöltä ja väärentämiseltä.
Kun käyt verkkosivuillamme, seuraavat tiedot tallennetaan lokitiedostoihin: IP-osoite,
päiväys, kellonaika, palvelinkysely ja yleinen siirretty käyttöjärjestelmää/palvelinta
koskeva tieto. Nämä käyttötiedot muodostavat perustan tilastotieteellisille, anonyymeille
analyyseille, jotta voimme tunnistaa uusia suuntauksia, joiden perusteella voimme parantaa
tarjouksiamme.
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Tietosuojaselvitys käytettäessä Facebookin plug-in-toimintoja (tykkää-painike)
Sivuillemme on intergroitu sosiaalisen verkon Facebookin Plugin-toiminnot: Facebook, 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebookin plug-in-toiminnot tunnistaa
Facebookin logosta tai "tykkää-painikkeesta". Yleiskuva Facebookin plug-in-toiminnoista,
ks.: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kun käyt sivuillamme, plug-in-toiminnon avulla luodaan suora yhteys palvelimesi ja
Facebookin palvelimen välille. Facebook saa tätä kautta tietoa, että olet käynyt IPosoitteellasi sivuillamme. Jos painat Facebookin "tykkää-painiketta" sillä aikaa, kun olet
kirjautunut Facebook-tilillesi, voit linkittää sivujemme sisältöä Facebookin profiiliisi.
Näin Facebook voi tunnistaa, että olet käynyt sivuillamme. Haluaisimme muistuttaa, että
meillä ei sivujen tarjoajana ole minkäänlaista tietoa välitettyjen tietojen sisällöstä tai
miten Facebook hyödyntää tietoja. Lisätietoa aiheesta, ks. Facebookin tietosuojaselvitys
osoitteesta https://www.facebook.com/about/privacy/
Jos et halua, että Facebook rekisteröi käyntisi sivuillamme, kirjaudu ulos Facebookista,
ennen kuin käyt sivuillamme.
Tietosuojaselvitys Twitterin käytöstä
Sivumme on yhdistetty Twitter-palvelun toimintoihin. Nämä toiminnot tarjoaa Twitter Inc.,
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Jos käytät tätä Twitteriä tai
toimintoa "Re-Tweet", käyttämäsi verkkosivut yhdistetään Twitter-tiliisi ja näin muiden
käyttäjien tietoon. Twitteriin siirretään tällöin mm. seuraavat tiedot: IP-osoite,
palvelintyyppi, haetut domainit, avatut sivut, matkapuhelinyhteyden tarjoaja, laite- ja
sovellustunnukset ja hakusanat.
Haluaisimme muistuttaa, että meillä ei sivujen tarjoajana ole minkäänlaista tietoa
välitettyjen tietojen sisällöstä tai miten Twitter hyödyntää tietoja. Koska Twitter
päivittää
jatkuvasti
tietosuojaselvitystään,
tutustu
uusimpaan
versioon
(http://twitter.com/privacy).
Voit
muuttaa
omia
http://twitter.com/account/settings.
osoitteeseen privacy@twitter.com.

Twitter-tietosuoja-asetuksiasi
Avoimien
kysymysten
kohdalla

osoitteesta
lähetä
viesti
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