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Unilabs Global Information Notice  
 

PERSONUPPGIFTSPOLICY - PATIENTER OCH BLODGIVARE   

 

Avsnitt 1 - Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktdetaljer 

Enligt tillämplig dataskyddsförordning kommer dina personuppgifter behandlas av: 

Unilabs AB 

Råsundavägen 12  

169 67 SOLNA 

Sverige 
 

Avsnitt 2 - Behandlingens ändamål och rättsliga grunder 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och i enlighet med de rättsliga grunder  
som anges nedan: 

 

Ändamål Rättsliga grunder 

Registrera remisser och prover 

Utförande av avtal 
 
Efterlevnad av lagenlig skyldighet 
 

Utföra analyser och undersökningar 

Tolka resultat och rapportera  

Skicka rapporter och bilder till remittent 
(och/eller lagstadgade enheter) 

Hantera relationer med vårdenheter, sjukhus, 
sjukvårdspersonal och patienter 

Insamling och transport av prover (logistik) 

Bokning av besök/undersökningar  

Hantera boknings websidor för undersökningar  
 

Utförande av avtal 
Unilabs berättigade intresse av att förbättra sin 
verksamhet och kundnöjdhet 

Kvalitetssäkring  Efterlevnad av lagenlig skyldighet, om 
tillämpligt, inklusive underhåll av externa 
kvalitetscertifieringar 

Unilabs övriga berättigade intresse av att 
underhålla och förbättra driftsrutiner och 
kundnöjdhet 
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Utveckla produkter och processer Unilabs berättigade intresse av att förbättra sin 
verksamhet och kundnöjdhet 

Efterlevnad av lagenlig skyldighet 
 

Fakturera kunder för utförda tjänster  Utförande av avtal 

Hantera patientundersökningar Unilabs berättigade intresse av att utveckla och 
upprätthålla relationen med patienter 

 

Avsnitt 3 - Profilering 

Inte tillämpligt - ingen profilering 

 

Avsnitt 4 - Indirekt insamling av uppgifter 

Komplettering av dina personuppgifter kan även inhämtas indirekt från olika källor: 

 

Personuppgiftskategorier som 
inhämtas indirekt Icke-offentlig informationskälla 

Identifikationsuppgifter, 
hälsoinformation Remissinformation 

Kompletterande 
identifikationsuppgifter Folkbokföringsregister  

 

Avsnitt 5 - Kategorier av mottagare 

Dina personuppgifter kommer att delas med följande mottagare:  

- Auktoriserad personal med ansvar för behandling av analyser och undersökningar.  

- Med tjänsteleverantörer som är verksamma på uppdrag av oss och hjälper oss att förvalta vår 
verksamhet. 

 

Avsnitt 6 - Lagringsperiod 

De personuppgifter som samlas in från dig behålls så länge som behövs för att uppfylla syftet att samla 
personuppgifterna. När personuppgifter inte längre behövs raderas de. 

Personuppgifter kan behållas om det är nödvändigt enligt lagkraven. 

 

Avsnitt 7 - Överföring av personuppgifter  



Global Information Policy  
Version 1 
Release date 03/05/2018 

 

 
 

 
 

3 
Unilabs Global Information Notice  
 

På grund av Unilabs koncernens internationella omfattning kommer dina personuppgifter komma att överföras 
utanför den Europeiska unionen till länder som Europeiska kommissionen anser säkerställer en adekvat 
skyddsnivå, såsom Schweiz, där huvudkontoret är beläget. 

I enlighet med dataskyddsförordningen vidtar Unilabs tillämpliga skyddsåtgärder, till exempel genom att ingå ett 
överföringsavtal på grundval av de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen.  
 

Avsnitt 8 - Den registrerades rättigheter 

Du har följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter: 

- Rätt till åtkomst som du kan utöva genom att begära en kopia av dina personuppgifter; 

- Rätt att korrigera dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga och rätt att begränsa 
behandlingen av dina personuppgifter. 

- Rätt att radera dina personuppgifter i fall där dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt 
samtycke, utförandet av ett avtal som du är part till och våra berättigade intressen. 

- Rätt till uppgiftsportabilitet i fall där dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke 
och/eller utförandet av ett avtal som du är part till; 

- Rätt att invända, mot bakgrund av din specifika situation, mot behandlingen av dina personuppgifter om 
dina personuppgifter behandlas på grundval av våra berättigade intressen. 

 

Avsnitt 9 - Utövningsmetoder  

Dessa rättigheter kan utövas genom att skicka ett mail till följande adress: dpo@unilabs.com 

 

Avsnitt 10 - Rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten 

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, antingen i den medlemsstat där du är 
bosatt, där din arbetsplats är eller platsen för en påstådd överträdelse av GDPR är belägen. 

 

Avsnitt 11 - Kontaktuppgifter för dataskyddsombud 
dpo@unilabs.com 
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