
 

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Novo Nordisk Scandinavia AB måste enligt lag skydda dina personuppgifter. I detta dokument 

förklaras hur vi behandlar (t.ex. samlar in, använder, lagrar och delar) dina personuppgifter när du 

kontaktar oss via kontaktformuläret på vår hemsida. Vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet 

med detta dokument och med gällande lag.  

 

1. VILKA ÄR VI? 

Företaget som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är: 

 

Novo Nordisk Scandinavia AB 

Box 50587 

202 15 MALMÖ 

Organisationsnummer: 556155-2059 

Telefon: 040-38 89 00  

 

Du kan när som helst kontakta Novo Nordisk Scandinavia AB eller Novo Nordisk dataskyddsombud 

på PRIVACY-NNSE@novonordisk.com med frågor om eller synpunkter på hur vi behandlar dina 

personuppgifter. 

 

2. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG? 

Vi får dina personuppgifter direkt från dig när du skickar ett meddelande till oss genom 
kontaktformuläret på novonordisk.se. 
 

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna svara på den informationen du efterfrågar. 
 
Du är inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Om du inte vill att Novo Nordisk ska 

använda dina personuppgifter, kommer vi inte att kunna svara på ditt meddelande. 

 

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 

För de ändamål som beskrivs i avsnitt 3 ovan kan vi komma att behandla den persondata som du 

tillhandahåller oss i ditt meddelande, t ex:  

• Kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress) 

• Data relaterad till din hälsa 

 
5. VARFÖR TILLÅTER LAGEN ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vår behandling av dina personuppgifter kräver en rättslig grund. Enligt lag har vi rätt att behandla de 
personuppgifter som beskrivs ovan i avsnitt 1 baserat på följande rättsliga grunder: 

• Du har gett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter; 

• Behandlingen kan vara nödvändig för att vi ska uppfylla en lagstadgad skyldighet beroende på 

typen av data du delar med oss 

 
6. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:  

• Leverantörer som biträder vårt bolag (t.ex. kundservice, konsulter, IT-tjänsteleverantörer, 

finansinstitut, advokatbyråer) 

• Offentliga myndigheter 
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7. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågat 
eller så länge som krävs enligt tillämplig lag. 
 

8. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER? 

Generellt sett har du följande rättigheter: 

 

• Du kan få information om vilka personuppgifter vi har om dig 

• Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 

format 

• Du kan få dina personuppgifter uppdaterade eller korrigerade 

• Du kan få dina personuppgifter raderade eller utplånade 

• Du kan begära att vi upphör med eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter 

• Om du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter (se avsnitt 5) kan du när som 

helst återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av den behandling 

som utförts innan du återkallade ditt samtycke 

• Du kan ge in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till en 

dataskyddsmyndighet. 

Enligt gällande lag kan det finnas begränsningar i dessa rättigheter beroende på de specifika 

omständigheterna i personuppgiftsbehandlingen. Kontakta oss enligt vad som anges i avsnitt 1 med 

frågor eller förfrågningar rörande dessa rättigheter.  

 


