INTEGRITETSPOLICY
Ditt besök på denna webbplats som drivs av HS-Föreningen Sverige står under nedanstående
villkor.

Allmänt
Denna webbplats ägs och drivs av HS-föreningen Sverige, org.nr 802506-6708, 224 76
LUND. HS-föreningen Sverige är en patientförening för drabbade och anhöriga med
sjukdomen Hidradenitis Suppurativa, även kallad HS.
HS-föreningen Sverige har funnits sedan 2016.
HS-föreningen Sverige är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är
måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive
Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), som
finns för att skydda privatpersoners integritet. Läs mer detaljerad information nedan under
stycket personuppgifter.
Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik
domän, exempelvis cancerfonden.se eller psoriasisforbundet.se. Med webbsida avses de
individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik
domän.
Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa
webbplatser har egna integritetspolicyer och HS-föreningen Sverige är inte ansvarig för deras
verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som
skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska
integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Samtycke
Genom att du registrerar dig på HS-föreningen Sveriges webbplats, godkänner du att du har
läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet
häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera
att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du ska därför läsa igenom
dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Medlemsuppgifter vid registrering
I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära
att tidigare registrerade uppgifter för någon av HS-föreningen Sveriges webbplats delas med
de externa leverantörerna. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet
som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av
samarbeten, – tekniska eller kommersiella, som rör hur webbplatsens tjänster fungerar:
Syndikering av programkod via RSS (”Really Simple Syndication”), XML (”Extensible
Markup Language”, s.k. iFrames som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör
presenteras integrerat via webbplats från HS-föreningen Sverige, s.k. Syndikering av
innehåll.”

Personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar
dina personuppgifter. Som nämnts ovan är HS-föreningen Sveriges personuppgiftsansvarig
för behandlingen och följer alla de svenska lagar och regler inklusive Dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), som finns för att skydda
privatpersoners integritet.

Insamling av personuppgifter
Om du besöker och registrerar dig som medlem på vår webbplats kommer du att lämna
information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt Allmänna
dataskyddsförordningen.
Detta kan omfatta:
– Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
– Personnummer.
– Demografisk information som till exempel postnummer, adress.

Syfte med användning av personuppgifter
Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till
information och tjänster. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra,
förbättra och anpassa våra åtaganden.
– De kontaktuppgifter du registrerar används för att skapa vårt medlemsregister samt att på så
sätt komma i kontakt med dig.
– Ditt personnummer samt den demografiska informationen sparas och används för att vi och
vården ska kunna samla statistik på ålder samt geografisk position på de som är drabbade.
HS-föreningen Sveriges medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatsen
eller på annat sätt, är konfidentiella.
För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss eller av
extern leverantör godkända av HS-föreningen Sverige. Dina personuppgifter kan även komma
att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra
relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Säkerhet
Vi och vår externa leverantör är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För
att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av
rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och
känslighet av personuppgifter.

Kontroll över din personliga information
En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har
registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss
enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i

medlemsregistret eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta kundservice enligt nedan. För att
skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i
anslutning till vår assistans.

Avsluta användning av personuppgifter etc.
Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan.
Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för
andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta
ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster som erbjuds till våra medlemmar
och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Kontakt
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett
brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna
integritetspolicy, vänligen kontakta oss på följande e-postadress, kontakt@hsforeningensverige.se:

Ansvarsfriskrivning
HS-föreningen Sverige kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt
orsakas av att du som användare använde vår webbplats.
HS-föreningen Sverige lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.
HS-föreningen Sverige kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor
vi länkar till från vår webbplats. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.
HS-föreningen Sverige fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av;
sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse
som är att betrakta som force majeure.
HS-föreningen Sveriges webbplats vänder sig till de drabbade av sjukdomen Hidradenitis
Suppurativa och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare
utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns
där efterföljs.

