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Sekretesspolicy 

Senaste uppdateringen:  Februari 2021 

 

FÖRKLARING OM SAMTYCKE TILL SEKRETESSPOLICYN FÖR MinSpiral-appen. 

Genom att samtycka till behandling av hälsorelaterade uppgifter ger jag härmed mitt samtycke till att mina 

personuppgifter kan behandlas när jag använder MinSpiral-appen i enlighet med tillämplig sekretesspolicy och 

användarvillkor. 

Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke gällande framtida behandling av personuppgifter. För att tillvarata 

min rätt att återkalla mitt samtycke behöver jag bara ta bort appen på min smartphone. 

 

SEKRETESSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV MinSpiral-APPEN 

Med denna sekretesspolicy vill vi upplysa dig om på vilken juridisk grund och för vilka ändamål vi behandlar 

personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du ger oss när du använder MinSpiral-appen. Vi vill även 

informera dig om dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

För vissa kategorier av personuppgiftsbehandling kan ytterligare sekretesspolicyer tillämpas, till exempel vid 

användning av MinSpiral-appen för att delta i en studie. 

MinSpiral-appen klassificeras som en medicinteknisk produkt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) och följer kraven i EU-direktivet 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter och/eller 

motsvarande nationell lagstiftning. 

Se användarvillkoren för mer information. 

MinSpiral behandlar dina personuppgifter strikt konfidentiellt och endast för angivna ändamål. Dina 

hälsorelaterade personuppgifter behandlas med hjälp av en algoritm på värdtjänsten Amazon AWS servrar. 

1. Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan jag kontakta? 

Personuppgiftsansvarig, enligt definitionen i dataskyddsförordningen (GDPR) är: 

BAYOOCARE GmbH 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Tyskland 

Välkommen att kontakta företagets dataskyddsombud genom att skriva till adressen ovan eller via-epost: 

dataprivacy@bayoocare.com 
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2. Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter definieras som information och upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person. 

När du använder MinSpiral-appen kräver vi inte ditt namn eller andra kontaktuppgifter. Dina uppgifter lagras på 

din smartphone utan någon hänvisning till ditt namn (anonymisering). 

3. Vilka uppgifter samlar MinSpiral in? 

3.1. Hälsorelaterade uppgifter 

MinSpiral är ett digitalt supportverktyg för kvinnor som använder hormonspiral som Kyleena (19,5 mg 

levonorgestrel), Jaydess (13,5 mg levonorgestrel) eller Mirena (52 mg levonorgestrel). Det samlar in följande 

hälsorelaterade uppgifter: 

• Inmatningsparametrar: 

o Vikt och längd 

o Tidigare preventivmetoder 

o Graviditeter och förlossningar 

• Dagligt blödningsmönster efter insättning av hormonspiral 

 

3.2. Användningsuppgifter som vi samlar in om din användning av appen 

3.2.1. Microsoft App Center 

Microsoft App Center samlar in uppgifter om appanvändningen, särskilt om systemkrascher och 

fel. Det använder information om din enhet (inklusive UUID), den installerade appversionen och 

annan information som kan hjälpa till att lösa fel, särskilt om användarens mjuk- och hårdvara. 

Om användaren ger sitt godkännande därtill, noteras och lagras även information om 

användarbeteende. https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-

commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/ 

3.2.2 Amazon Web Services (AWS). 

AWS tillhandahåller information om operativsystem och appversioner som stöds, för att varna 

användaren om icke-validerade kombinationer av versioner samt för att kunna blockera 

användning av appen om den beter sig fel vid vissa kombinationer av versioner. För att få denna 

information skickas en begäran till en AWS-server, vilken får kunskap om IP-adressen för enheten 

som skickar begäran. https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls 

4. Var lagrar vi dina personuppgifter? 

 

När du använder appen kan uppgifter överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES), som en del av användningen av analystjänsten Microsoft App Insights Center. För dessa länder, så kallade 

tredjeländer, finns det inget beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, eftersom de inte har några 

dataskyddsbestämmelser som är jämförbara med EU:s. Microsoft App Center har låtit meddela att man kommer 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls
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att genomföra åtgärder för att skydda personuppgifter. För detta ändamål använder Microsoft nya 

avtalsklausuler som gör att man förbinder sig till följande åtgärder: Microsoft upplyser den registrerade ifall 

företaget har en skyldighet gentemot en myndighet att överföra uppgifter till amerikanska 

säkerhetsmyndigheter.  Microsoft förbinder sig att söka rättsprövning, om så krävs, och kontroll av lagenlighet 

för att ifrågasätta myndighetens beslut. Microsoft medger att enskilda personer vars uppgifter har behandlats 

på ett lagvidrigt sätt och som därigenom har lidit personskada, har rätt till ersättning. Här kan du läsa Microsofts 

sekretessinformation: https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-

gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/. Huruvida dessa åtgärder är tillräckliga för att 

säkerställa adekvat nivå för skydd av personuppgifter jämförbart med GDPR kan dock inte garanteras. Genom 

ditt godkännande samtycker du till överföring av personuppgifter till tredje land. 

 

Annan personuppgiftsbehandling sker inom EU och utförs av kontrakterade tjänsteleverantörer som agerar 

enligt våra instruktioner. 

Dina hälsorelaterade uppgifter lagras på din smartphone när du använder appen på rätt sätt och för avsett 

ändamål. För att skapa en förutsägelse skickas hälsorelaterade uppgifter till en Amazon AWS-server där de 

behandlas men inte lagras. 

5. Om du byter till en ny smartphone eller använder funktionen för att exportera uppgifter, skickas dina 

hälsorelaterade uppgifter tillfälligt, i upp till 24 timmar, som en krypterad fil till en Amazon AWS-server för 

att göra dina noteringar tillgängliga när du använder din nya smartphone för första gången. Efter att 

uppgifterna har förts över till din nya smartphone raderas den tillfälliga dataexporten.Varför behandlar vi 

dina uppgifter (syftet med behandling av personuppgifter) och på vilken juridisk grund? 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och den tyska 

federala dataskyddsförordningen BDSG: 

5.1. I syfte att uppfylla avtalsskyldigheter (artikel 6.1 b GDPR). 

MinSpiral behandlar avtalsrelaterade uppgifter för att förmedla och allokera avtalade tjänster till dig 

och för att förse rätt mottagare med uppgifterna. 

Dina uppgifter används i pseudonymiserad form i vetenskapliga och statistiska syften och för att 

kontinuerligt förbättra appen och algoritmen. Det är inte möjligt/inte längre möjligt att identifiera den 

registrerade utifrån de data som används. 

5.2. För att behandla personliga hälsorelaterade uppgifter baserade på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR; 

artikel 9.2 a i GDPR) 

första gången du startar MinSpiral-appen, ger du ditt samtycke till behandling av dina hälsorelaterade 

uppgifter genom att markera kryssrutan. Baserat på ditt samtycke behandlar vi dina hälsorelaterade 

uppgifter för att göra en förutsägelse av ditt personliga blödningsmönster. 

5.3. För att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (artikel 9.2 f i GDPR) 
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om behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att initiera, göra gällande eller försvara rättsliga 

anspråk. 

6. Till vem överförs mina personuppgifter? 

I allmänhet är uppgifter i MinSpiral endast tillgängliga för personer som kräver sådan tillgång för att uppfylla våra 

avtalsrelaterade och/eller juridiska skyldigheter. Tjänsteleverantörer och ställföreträdande ombud kan även få 

uppgifter från oss för dessa ändamål. Det gäller särskilt vår ISO 27001-certifierade värdtjänst Amazon AWS. 

Det står dig fritt att överföra förutsägelser som genereras av appen till tredje part. 

7. Är jag enligt lag eller avtal skyldig att tillhandahålla personuppgifter? 

Du är inte skyldig att förse oss med ovannämnda personuppgifter. 

8. Hur länge lagras mina uppgifter? 

I allmänhet lagrar vi inte dina personuppgifter. Dessa uppgifter lagras endast på din smartphone. När du 

använder förutsägelsefunktionen kommer dina inmatningsparametrar och din loggbok med blödningsmönster 

efter 90 dagar att överföras till en algoritm på värdtjänsten Amazon AWS för behandling. Varken 

inmatningsparametrar eller loggboken med blödningsmönster lagras på Amazon AWS server. 

9. Dina rättigheter som registrerad 

Varje person som får sina personuppgifter behandlade (den registrerade) har rätt till tillgång enligt GDPR artikel 

15, rätt till rättelse enligt GDPR artikel 16, rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR, rätt till begränsning av 

behandling enligt artikel 18 GDPR och rätt att återkalla samtycke enligt artikel 21 i GDPR samt rätt till 

dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR. För rätt till tillgång och rätt till radering gäller begränsningar enligt avsnitt 

34 och 35 i BDSG. Du har dessutom rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndighet för dataskydd i enlighet med 

GDPR artikel 77 och avsnitt 19 i BDSG. 

MinSpiral har inte möjlighet att identifiera användare. MinSpiral saknar tillräckliga identifierande egenskaper för 

att koppla ihop hälsorelaterade uppgifter med en viss användare. I sådana fall ska inte artiklarna 15–20 gälla. 

10. Information om din rätt att återkalla samtycke enligt GDPR artikel 21 

10.1. Händelsespecifik rätt att återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av dina personuppgifter som insamlats 

med stöd av artikel 6.1 f i GDPR (databehandling för ändamålet berättigat intresse) och av skäl som 

uppstår på grund av din specifika situation; detta gäller även i förekommande fall profilering baserad 

på denna förordning (som beskrivs i artikel 4.4 i GDPR). Se även avsnitt 3.4. 

Om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas, såvida vi inte 

kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter 

och friheter, eller att sådan behandling krävs för att initiera, göra gällande eller försvara rättsliga 

anspråk. 
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Om du återkallar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ändamålet 

direktmarknadsföring, kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för detta ändamål. 

10.2. Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett oss.  

Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaring som givits före införande av EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR), det vill säga före 25 maj 2018. Ditt återkallande av samtycke har inte 

någon inverkan på lagenligheten av behandlingen som utfördes med ditt samtycke före ditt 

återkallande av samtycke. 

10.3. Din rätt att återkalla/dra tillbaka tidigare samtycke. 

Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till 

dataprivacy@bayoocare.com. 

När det gäller dina rättigheter och rätt till skydd av personuppgifter, kan du ta kontakt med 

dataskyddsombudet direkt. 

11. Ändringar av policy 

MinSpiral kan när som helst ändra sin sekretesspolicy och kan även göra ändringar i enlighet med ändrad 

lagstiftning eller rättspraxis. Den senaste versionen av denna sekretesspolicy finns alltid tillgänglig i appen. 

Ändringar av sekretesspolicyn träder i kraft omgående, samma dag som de publiceras. 


