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SAMTYKKEERKLÆRING TIL DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN I FORHOLD TIL MINSPIRAL-appen.
Ved at samtykke til behandlingen af mine helbredsmæssige data, samtykker jeg hermed til behandling af data
ved brug af MinSpiral-appen i henhold til den gældende databeskyttelsespolitik samt brugsvilkår og -betingelser.
Jeg kan til enhver tid fortryde mit samtykke til den fremtidige databehandling. For at gøre brug af min ret, skal
jeg blot slette appen fra min telefon.

DATABESKYTTELSESPOLITIK VED BRUG AF ”MINSPIRAL”-APPEN
Via denne Databeskyttelsespolitik ønsker vi at informere dig om det juridiske grundlag og formålet med
behandlingen af de personlige data, som vi indsamler fra dig eller som du leverer til os, når du bruger MinSpiralappen. Vi ønsker også at informere dig om dine rettigheder under den gældende databeskyttelseslovgivning.
For bestemte kategorier af databehandling gælder der muligvis yderligere databeskyttelsesbestemmelser; fx ved
brug af MinSpiral-appen til deltagelse i et undersøgelsesstudie.
MinSpiral-appen der er klassificeret som et medicinsk produkt inden for EØS, opfylder kravene i EU-direktivet
vedrørende medicinsk udstyr 93/42/EØF og/eller de enkelte landes implementering af direktivet.
Se brugsvilkår og -betingelser for yderligere information.
MinSpiral behandler dine personlige data strengt fortroligt og udelukkende med henblik på det specifikke formål.
Dine helbredsmæssige data behandles ved hjælp af en algoritme der hostes på servere, som tilhører Amazon
AWS.

1.

Hvem er den dataansvarlige, og hvem kan jeg kontakte?

Den dataansvarlige således som det er defineret i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er:
BAYOOCARE GmbH
Europaplatz 5
64293 Darmstadt, Tyskland
Du kan kontakte vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige ved at skrive til ovenstående adresse eller til
email: dataprivacy(at)bayoocare.com
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2.

Hvad er personlige data?

Personlige date er defineret som enhver information, som henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk
person.
Når du bruger MinSpiral-appen, har vi ikke brug for at kende dit navn eller dine andre kontaktoplysninger. Dine
data opbevares på din smartphone uden reference til dit navn (pseudonymt)

3.

Hvilke data indsamler MinSpiral?
3.1. Helbredsmæssige data
MinSpiral er et digitalt støtteværktøj til kvinder, som bruger enten en Kyleena-, Jaydess- eller Mirenda-spiral.
Appen indsamler følgende helbredsmæssige data:
•

Inputparametre:
o Vægt og højde
o Tidligere præventionsmetoder
o Graviditeter og fødsler
Daglig blødningsmønster efter opsætning af spiral

•

3.2. Brugerdata som vi indsamler om brugen af vores app
3.2.1. Microsoft App Center
Microsoft App Center indsamler data om brugen af appen, specifikt vedrørende systemfejl og
systemnedbrud. Centeret bruger information om din enhed (herunder UUID), den installerede
appversion og anden information som hjælp i forbindelse med problemløsning, især i forhold til
brugerens software og hardware. Hvis brugeren accepterer det, vil der også blive registreret og
gemt

information

om

din

brugsadfærd.https://blogs.microsoft.com/on-the-

issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-controlof-their-own-data/
3.2.2 Amazon Web Services (AWS).
AWS leverer information om understøttet operativsystem og appversioner for at kunne advare
brugeren om ikke-gyldige versionskombinationer samt for fuldstændigt at kunne blokere brugen
af appen i tilfælde af misbrug i forbindelse med visse versionskombinationer. For at kunne hente
denne information, sendes der en anmodning til en AWS-server, og serveren indhenter så viden
om IP-adressen på den anmodende enhed https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacyshield-faq/?nc1=h_ls
4.

Hvor gemmer vi dine data?

I forbindelse med brug af appen, kan der ske overførsel af data til lande uden for det europæiske økonomiske
samarbejdsområde (”EØS”) som en del af brugen af Microsoft App Insights Center-analysetjeneste. For disse
lande

(såkaldte

tredjelande)

har

EU-Kommissionen

ikke

kunnet
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databeskyttelsesniveauet, da der ikke er databeskyttelsesbestemmelser tilsvarende dem i EU. (såkaldt Microsoft
App Center har angivet i en notifikation, at man vil implementere databeskyttende foranstaltninger. Microsoft
vil i den forbindelse bruge nye kontraktmæssige bestemmelser, som betyder at man vil overholde følgende:
Microsoft vil informere den registrerede, hvis det skulle det ske, at man forpligtes til at overføre data til en
amerikansk sikkerhedsmyndighed. Microsoft forpligter sig til at gå rettens vej, hvis det måtte kræves for at man
kan gøre dette, og til at søge domstolsprøvelse for at udfordre ordren fra offentlig myndighed. Microsoft
garanterer, at en person, hvis data er blevet ulovligt behandlet og som har lidt materiel eller ikke-materiel skade
som resultat af behandlingen, vil have ret til kompensation. Du kan læse Microsofts erklæring her:
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-puttingcustomers-in-control-of-their-own-data/. Hvorvidt disse foranstaltninger er nok til at sikre tilstrækkelig
databeskyttelse sammenlignet med Databeskyttelsesforordningen kan ikke garanteres. Ved at acceptere,
samtykker du til overførsel af data til tredjeland.

Øvrig databehandling finder udelukkende sted indenfor EU og udføres af underleverandører, som handler på
vores ordrer.
Dine helbredsmæssige data gemmes på din smartphone, når du bruger appen korrekt og til dens tiltænkte
formål. De helbredsmæssige data sendes til en server, som tilhører Amazon AWS, hvor de behandles uden at
blive gemt.

5.

Hvis du skifter smartphone eller anvender dataeksportfunktionen, vil dine helbredsmæssige data
midlertidigt blive sendt (i op til 24 timer) som en krypteret fil til en server, som tilhører Amazon AWS, således
at dine data vil være tilgængelig første gang du anvender din nye smartphone. Efter import af data, slettes
den midlertidige dataeksport. Hvorfor behandler vi dine data (formålet med behandling) og på hvilket
juridisk grundlag?

Vi behandler personlige data i henhold til bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den tyske
forbundsrepubliks persondatalov (BDSG):
5.1. Af hensyn til kontraktsopfyldelse (artikel 6.1.b i Databeskyttelsesforordningen).
MinSpiral behandler kontraktmæssigt relevante data for at kunne levere de kontraktmæssigt indgåede
tjenester til dig og til at kunne videresende dataene til de korrekte modtagere.
Dine data anvendes i pseudonymiseret format til videnskabelige og statistiske formål og for løbende at
forbedre appen og algoritmen. Det er ikke muligt/ikke længere muligt at identificere den registrerede
baseret på de anvendte data.
5.2. Til at behandle personlige helbredsmæssige data baseret på dit samtykke (artikel 6. 1.a. i
Databeskyttelsesforordningen; artikel 9 2.a i Databeskyttelsesforordningen)
Når du første gang åbner MinSpiral-appen, skal du give samtykke til behandling af dine
helbredsmæssige data ved at sætte et kryds i den relevante boks. Baseret på dit samtykke vil vi
behandle dine helbredsmæssige data for således at kunne give dig en personlig blødningsforudsigelse.
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5.3. For at kunne udøve eller forsvare et retskrav (artikel 9.2.f i Databeskyttelsesforordningen)
Hvis det skulle blive nødvendigt, vil vi behandle dine data for at kunne indlede, udøve eller forsvare et
retskrav.
6.

Hvem overføres mine personlige data til?

Overordnet set er dataene i MinSpiral kun tilgængelig for de personer, som har brug for adgang for at kunne
opfylde vores kontraktmæssige og/eller juridiske forpligtelser. Tjenesteudbydere og stedfortrædere, som vi
benytter, vil muligvis også modtage data fra os til disse formål. Dette henviser i særdeleshed til vores ISO 27001certificerede vært, Amazon AWS.
Du må gerne overføre appens forudsigelser til tredjeparter.

7.

Er jeg lovmæssigt forpligtet til at udlevere personlige data?

Du er ikke forpligtet til at udlevere førnævnte data til os.

8.

Hvor længe gemmes mine data?

Vi gemmer generelt ikke dine personlige data. Dataene gemmes udelukkende på din smartphone. Når du, efter
90 dage, bruger forudsigelsesfunktionen, vil de parametre, som du har indtastet sammen med dine indtastninger
vedrørende blødningsmønstre bliver overført til en algoritme hosted af Amazon AWS. Hverken inputparametre
eller blødningslogbog vil blive gemt på Amazons AWS-server.

9.

Dine rettigheder som registreret

Enhver person som er registreret i vores personlig databehandling (den registrede) har ret til indsigt under artikel
15 i Databeskyttelsesforordningen, ret til berigtigelse under artikel 16 i Databeskyttelsesforordningen, ret til
sletning under artikel 17 i Databeskyttelsesforordningen, ret til begrænsning af behandling under artikel 18 i
Databeskyttelsesforordningen og ret til indsigelse under artikel 21 i Databeskyttelsesforordningen samt ret til
dataportabilitet under artikel 20 i Databeskyttelsesforordningen. Ret til indsigt og ret til sletning er underlagt
begrænsningerne i artikel 34 og 35 i BDSG. Du har ligeledes ret til at indgive klage hos en myndighed, som fører
tilsyn til databeskyttelse i henhold til artikel 77 i Databeskyttelsesforordningen og artikel 19 i BDSG.
MinSpiral kan ikke identificere brugere. MinSpiral mangler tilstrækkelige identificerende karakteristika til at
kunne tildele de helbredsmæssige data til en specifik person. I sådanne tilfælde gælder artiklerne 15-20 i
Databeskyttelsesforordningen ikke.

10. Information om din ret til at trække dit samtykke tilbage findes i artikel 21 i Databeskyttelsesforordningen
10.1. Hændelsesspecifik ret til at trække samtykke tilbage
Du har altid ret til at fortryde dit samtykke til behandling af dine personlige data, der indsamles i
henhold til artikel 6.1.f i Databeskyttelsesforordningen (databehandling på basis af legitime interesser),
og på baggrund af din personlige situation; dette gælder også, om relevant for profilering baseret på
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denne bestemmelse (som angivet i artikel 4.4 i Databeskyttelsesforordningen). Se også afsnit 3.4 for
yderligere information.
Hvis du fortryder dit samtykke, vil dine personlige data ikke længere blive behandlet med mindre vi kan
bevise, at der er tvungne, lovbeskyttede årsager til at behandle dem, som vejer tungere end dine
interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandling er nødvendig for at kunne indlede, udøve eller
forsvare et retskrav.
Hvis du fortryder dit samtykke til behandling af data med henblik på direkte marketing, vil vi ikke
længere bruge dine personlige data til dette formål.
10.2. Tilbagetrækning af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Dette gælder også tilbagetrækning af samtykkeerklæring, som er udstedt inden indførelsen af
Databeskyttelsesforordningen (dvs. før 25.maj 2018). Tilbagetrækning af samtykke berører ikke
lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
10.3. Fortrydelsesret/tilbagetrækning af samtykke
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende en email til dataprivacy(at)bayoocare.com.
For spørgsmål vedrørende dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse, skal vi bede dig kontakte
den databeskyttelsesansvarlige.
11. Med forbehold for rettelser
MinSpiral har til enhver tid ret til at ændre denne Databeskyttelsespolitik; især for at kunne tilpasse den til
ændringer i lovgivningen eller til juridisk præcedens. Den seneste version af denne Databeskyttelsespolitik er
altid tilgængelig i appen. Ændringer til Databeskyttelsespolitikken træder i kraft den dag de offentliggøres.
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