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Dataskyddsmeddelande 
 
Senast uppdaterad: 22 Januari 2020 
 
1. Om detta meddelandet 
1. Detta sekretessmeddelande ("Meddelande") förklarar hur vi (som definieras nedan) samlar, delar och använder 
all information som, enskilt eller tillsammans med annan information, relaterar till dig "(personuppgifter") i ditt 
förfarande som svarande på undersökningar eller deltagare i studier ("du" och "din"), genomförs som en del av 
ConcePTION-konsortiet ("ConcePTION-medlemmar", "vi" och "vårt"). ConcePTION-konsortiet förenar ett antal 
partners som fungerar som gemensamma datakontrollanter när de behandlar personuppgifter i samband med 
konsortiet. Här finns en fullständig lista över ConcePTION-medlemmar samt deras respektive kontaktinformation. 
 
2. Vi använder dessa personuppgifter som samlats in genom undersökningar och studier i en anonym sammanlagd 
form i syfte att generera forskningsrapporter. Med andra ord kommer inte ditt namn att visas i sådana slutrapporter.  
 
3. Detta meddelande anger också rättigheterna du innehar i förhållande till de personuppgifter om dig som vi 
behandlar och hur du kan utöva dem. 
 
4. ConCEPTIONs medlemmar behandlar överensstämmelsen med deras integritetsskyldigheter på allvar. Därför har 
vi utvecklat detta meddelande som beskriver standarden som ConcePTION medlemmar tillämpar för att skydda sina 
personuppgifter. 
 
5. Som gemensamma datakontrollanter, är ConcePTIONs medlemmar ansvariga för att hanteringen av 
personuppgifter överensstämmer med gällande dataskyddslagar, och specifikt med den allmänna 
dataskyddsförordningen.  
 
6. Vänligen ta tiden att läsa detta meddelandet noggrant. Om du har några frågor eller synpunkter, vänligen kontakta 
oss via "Kontakt" sidan på ConcePTIONs hemsida, som finns tillgänglig på: https://www.imi-conception.eu/contact/ 
 
 
2. Vilka personuppgifter hanteras av ConcePTIONs medlemmar och varför? 

1. De typer av personuppgifter som vi kan samla om dig, och anledningarna till att vi gör det inkluderar: 
        Varför vi samlar det Typer av personuppgifter Rättslig grund 
-Upprätta och underhålla en 
samling av potentiella 
respondenter för framtida 
undersökningar och studier;  
-Genomföra undersökningar 
eller studier; 
-Publicera sammanlagda 
resultat. 

- Identifiera data: namn, 
kontaktuppgifter, så som email; 
-Professionell data; jobbtitel, 
avdelning, information om ditt 
arbetsrelaterade utövande; 
-Svaren du förser i 
undersökningen eller studien 
kan innehålla peronuppgifter. 

- ConcePTION medlemmarnas 
legitima intresse för att genomföra 
ConcePTIONs forskningsprojekt; 
 
-Ert uttryckliga medgivande i 
enlighet med artikel 9 i GDPR. 

 
Om vi ber dig att förse oss med någon annan form av personuppgifter som inte beskrivs ovan, så kommer vi att att 
förklara för dig varför vi ber dig om nämnda personuppgifter. 
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2. Vi kan också samla in viss information automatiskt från din enhet när du får email angående våra undersökningar 
eller studier, fyller i enkäter eller deltar i en studie online. Specifikt kan informationen vi samlar in automatiskt 
innehålla information så som din IP-adress, enhetstyp, unika enhetsserienummer, webbläsartyp, generell geografisk 
plats (t.ex land eller stadsområde) och annan teknisk information. Vi kan också samla information om hur dina 
enheter har interagerat med undersöknings eller studie hemsidor, inklusive de sidor som har öppnats och länkar 
klickade på. 
Genom att samla in denna information kan  vi beättre förstå beteendet hos undersöknings deltagare, var de kommer 
ifrån, och vilket innehåll på vår hemsida som är av intresse för dem. Vi använder den här informationen för våra 
interna analytiska ändamål. 
 
3. Det är tekniskt möjligt för oss att ta emot personuppgifter om dig från tredje parts källor (inklusive Survey 
Monkey), men bara där vi har kollat att dessa tredje parter antingen har ditt samtycke eller på annat sätt är lagligt 
tillåtna eller skyldiga att dela med sig av dina personuppgifter till oss. 
 
4. De typer av personuppgifter som vi samlar in från tredje part inkluderar svar på undersökningar eller studier, 
analyser, rapporter och statistik. Vi använder dessa personuppgifter som vi får från tredje parter för att samla in, 
generera och dela information om effekter av mediciner som används under graviditet och amning hos kvinnor och 
deras sjukvårdsleverantörer, som anges i uppdraget med ConcePTION-projektet. Vi kan också ta emot viss 
information som automatiskt samlas in från din enhet (vänligen se ovan) av tredjepartsleverantörer som Survey 
Monkey. 
 
3. Vem delar ConcePTIONs medlemmar dina personuppgifter med? 
 
Förutom utbytet av data mellan ConcePTION-medlemmar, kan vi dela med oss av dina personuppgifter till följande  
mottagarkategorier: 
 
a. till våra tredjepartsforskare och tredjepartspartners för ändamål som överensstämmer med detta meddelande. 
Dessa forskare analyserar resultaten och gör en rapport eller publikation angående resultaten. Våra 
tredjepartspartners listas här. 
 
b. till våra tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss, eller 
som på annat sätt behandlar personuppgifter för syften som beskrivs i detta meddelande eller notifikationer till dig 
när vi samlar in dina personuppgifter. Detta kan inkludera information till tredjepartsleverantörer och andra 
tjänsteleverantörer som vi använder i samband med vårt ConcePTION-projekt, inklusive för att stötta oss inom  
områden som leverantörer av onlineundersökningar (som Survey Monkey), IT-plattformshantering eller 
supporttjänster, infrastruktur och applikationstjänster, data analyser; 
 
c. till alla behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstol eller annan tredje part där 
vi anser att utlämnande är nödvändigt (i) i fråga om tillämplig lag eller förordning, (ii) för att utöva, upprätta eller 
försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) att skydda dina vitala intressen eller som någon annan person; 
 
d. till våra revisorer, rådgivare, juridiska representanter och liknande agenter i samband med de rådgivningstjänster 
som de tillhandahåller oss för legitima ändamål och under avtalsförbud mot att använda personuppgifterna för 
något annat syfte; 
 
4. Hur vi skyddar din integritet 
 
Vi kommer behandla personuppgifter i enlighet med detta meddelande och i enlighet med följande principer: 
 
a. Rättvisa: Vi kommer processera personuppgifterna rättvist. Detta innebär att vi är transparenta med hur vi 
hanterar personuppgifter och att vi kommer behandla dem i enlighet med tillämpade lagar. 
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b. Syftesbegränsning: Vi kommer hantera personuppgifter för specifierade och lagliga syften, och kommer inte 
hantera dem på ett sätt som är oförenligt med dessa syften. 
 
c. Proportionalitet: Vi kommer att behandla personuppgifterna på ett sätt som står i proportion till de syften som 
behandlingen är avsedd att uppnå. 
 
d. Uppgifternas träffsäkerhet: Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som vi sparar är 
korrekta, kompletta och, vid behov, uppdaterade. Det är även ditt ansvar att säkerställa att dina personuppgifter ör 
korrekta, fullständiga och så aktuella som möjligt genom att informera oss angående några ändringar eller fel, genom 
att använda kontakten nedan. 
 
e. Datasäkerhet: Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
vi samlar in och behandlar om dig. Åtgärderna vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är lämplig 
för risken att behandla dina personuppgifter. Specifika åtgärder vi använder oss av inkluderar lagring av data på en 
server med restriktiv åtkomst. 
 
f. Databehandlare: Vi kan engagera tredje parter för att behandla personuppgifter för oss och för vår räkning. Vi 
kräver att sådana databehandlare behandlar personuppgifter och agerar strikt enligt våra instruktioner och vidtar 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att personlig information förblir skyddad. 
 
g. Internationell dataöverföring: Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land 
där du är bosatt. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och i vissa fall kanske 
inte är lika skyddande. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder i syfte att kräva att dina personuppgifter förblir 
skyddade i enlighet med detta meddelande. 
 
h. Datalagring: Vi behåller dina personuppgifter där vi har ett pågående legitimt behov av att göra det. Vi kommer 
att behålla svaren på undersökningen under forskningsprojektets längd fram till och med mars 2024. 
 
När vi inte har något pågående legitimt behov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera 
eller anonymisera eller om detta inte är möjligt (till exempel om dina personuppgifter har lagrats i säkerhetsarkiv), 
kommer vi att lagra dina personuppgifter och isolera dem från ytterligare behandling tills borttagning är möjlig. 
 
 
5. Dina rättigheter för skydd av din data 
Du har följande rättigheter angående dataskydd: 
 
a. Om du vill komma åt, korrigera, uppdatera eller begära att dina personuppgifter tas bort, kan du göra det när som 
helst genom att kontakta oss via sidan "Kontakt" på ConcePTIONs hemsida, tillgänglig på https://www.imi-
conception.eu/kontakt/ E-mail: maximiliane@thesynergist.org 
 
b. Dessutom kan du under vissa omständigheter, som föreskrivs i tillämplig lagstiftning om dataskydd, invända mot 
behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära 
portabilitet för dina personuppgifter. Återigen, du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via sidan 
"Kontakt" på ConcePTIONs hemsida, som finns på https://www.imi-conception.eu/contact/ E:mail: 
maximiliane@thesynergist.org 
 
c. Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, så kan du när som helst dra tillbaka 
ditt samtycke. Återtagande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten i någon behandling som vi 
utförde innan ditt tillbakadragande, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter 
som utförs i beroende av lagliga bearbetningsgrunder andra än samtycke. 
 
d. Om du har ett klagomål eller oro över hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi attsträva efter att hantera 
nämnda problem. Om du anser att vi inte har agerat tillräckligt bra angående ditt klagomål eller din oro har du rätt 
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att klaga till en dataskyddsmyndighet angående vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din 
lokala dataskyddsmyndighet för mer information. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) finns här.) 
 
Vi svarar på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sina rättigheter till dataskydd i enlighet med 
tillämpliga lagar om dataskydd. 
 
6. Uppdateringar av detta meddelande 
 
"Vi kanske uppdaterar detta meddelande då och då som svar på förändrade juridiska eller tekniska utvecklingar.  
När vi uppdaterar vårt meddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i överensstämmelse 
med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi kommer att få ditt samtycke till eventuella väsentliga 
meddelandeförändringar om och där detta krävs enligt tillämpe lagar om dataskydd." 
 
Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att kontrollera det "senast uppdaterade" 
datumet som visas högst upp i detta meddelande. 


