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Personvernerklæring

Legedata SERVICEPARTNER AS forholder seg til de til enhver tid gjeldende lover og regler
for sin virksomhet. Herunder også "Normen" (Norm for informasjonssikkerhet for
helsesektoren) og gjeldende personvernforordning.
Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i EU 25. mai 2018.
Prosessen ifm EØS-avtalen er imidlertid forsinket, slik at forordningen ikke vil tre i kraft i
Norge før 20. juli 2018.
Uavhengig av andre forhold garanterer vi selvsagt at ingen informasjon på noe vis
skal komme på avveie eller misbrukes gjennom oss.
Vi har etablerte rutiner og systemer for internkontroll og informasjonssikkerhet, samt en
pålitelig og kompetent stab med lang erfaring innen leveranse av varer og tjenester til
helsesektoren.
Legedata SERVICEPARTNER AS er godkjent partner og har etablert ny
databehandleravtale med NHN (Norsk Helsenett), hvilket vi også forutsetter at er tilfelle for
våre brukere.
Vi anser at det normalt sett ikke er behov for endring eller tillegg til eksisterende avtaler
mellom brukerne og oss.

1. Personvernombud
Det er oppnevnt personvernombud hos oss som kan kontaktes vha kontaktopplysningene
nederst på sidene i dette dokumentet.
2. Hvilke personopplysninger som behandles, og med hvilket formål
For å kunne utføre våre tjenester er vi avhengige av å samle inn og behandle en del
personopplysninger. Opplysningene er av type kontaktopplysninger, avtaledokumenter,
regnskapsdata, ulike loggføringer osv.
Det kan gjelde så vel våre egne ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, brukere og
andre.
Formålet er at vi i enhver sammenheng skal kunne betjene våre brukere på en best mulig
måte ifm leveranse av varer og tjenester.
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3. Oppbevaring, utlevering og sletting
Personopplysninger oppbevares, fysisk og/eller elektronisk, på sikker måte hos oss inntil de
ikke lenger er relevante for sitt formål.
Rette vedkommende kan få informasjon om hvilken personopplysninger som oppbevares,
samt innsyn, utlevering og retting av dette.
Foruten opplysninger vi er pålagt å oppbevare ihht lover og forskrifter kan rette
vedkommende kreve personopplysninger slettet.
4. Dine rettigheter
Utfyllende informasjon om dine rettighet mht personopplysninger er tilgjengelig på
Datatilsynets nettsider (https://www.datatilsynet.no).

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon og samtale om dette.
Vi ser det som vår viktigste oppgave å ha god tilgjengelighet og service for våre
brukere.

Bø, mai 2018
for Legedata SERVICEPARTNER AS
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