Privatlivspolitik
Med Bone@BC kan du dels finde information om knogleskørhed og brystkræft og dels
taste dine egne oplysninger ind. Denne privatlivspolitik vedrører applikationens behandling
af de data, du selv indtaster.
Når du accepterer denne privatlivspolitik, accepterer du også, at de oplysninger om dig
selv, som du indtaster i applikationen, behandles som beskrevet i det følgende.
Din data
Du har med Bone@BC adgang til en sektion kaldet Informationer. I denne sektion kan
man læse omkring knogleskørhed og brystkræft. Du kan derudover frivilligt vælge at
oplyse følgende:






Behandlingssted
Behandlingsoplysninger
Oplysninger om fysisk aktivitet
Daglige aktiviteter, såsom humør, appetit, smerter, fysisk aktivitet m.m.
Daglige vaner såsom rygning, kost, kost tilskud, alkohol m.m.

Bone@BC indsamler ikke andre oplysninger om dig end dem, du selv vælger at indtaste.
Hvis du indtaster og gemmer oplysninger om dig selv, så lagres oplysningerne hos vores
databehandler ZiteLab ApS. Databehandleren videresender oplysningerne i anonymiseret
stand til Diabetes og Knoglemetabolisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, hvor
oplysningerne vil fremkomme i forbindelse med et løbenummer på en sådan måde, at du
ikke vil kunne identificeres.
De anonymiserede data anvendes til forskning, og kan i denne forbindelse videregives til
andre (naturligvis fortsat i anonymiseret stand). Der vil således ikke blive delt eller på
anden måde videregivet oplysninger, som kan henføres til dig som person.
Formålet med indsamlingen af oplysninger
De oplysninger, du indtaster, kan du bruge til at opnå indsigt og overblik over din tilværelse
med knogleskørhed og/eller brystkræft.
Formålet med indsamlingen af oplysninger er for Bone@BC/Region Hovedstaden at
bedrive forskning på baggrund af dine og andre brugeres data.

Har du fortrudt?

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, vil vi naturligvis acceptere dit ønske. Vi vil i så
tilfælde slette dine oplysninger, medmindre oplysningerne er blevet anonymiseret, og det
dermed ikke er muligt for os at identificere dem.
Du har mulighed for at udnytte dine rettigheder ved at skrive til os på følgende emailadresse: hello@bonebc.dk. Der gøres opmærksom på, at du ikke må sende
personfølsomme oplysninger til denne mail adresse.
Hvem står bag Bone@BC?
Bone@BC og Region Hovedstaden som dataansvarlig har indgået aftale med
databehandleren ZiteLab ApS om at opbevare og behandle de oplysninger, du indtaster.
Hvis du har spørgsmål vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende
dig, bedes du skrive til os på følgende e-mailadresse: hello@bonebc.dk. Der gøres
opmærksom på, at du ikke må sende personfølsomme oplysninger til denne mail adresse.
Den dataansvarlige sørger i samarbejde med databehandleren for tilstrækkelige fysiske,
elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger,
som Bone@BC indhenter og behandler.
Dine rettigheder
Som bruger af vores applikation har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende
lovgivning tilskriver dig, herunder har du ret til at (i) blive informeret om, hvilke oplysninger
Bone@BC indhenter vedrørende dig og din brug af applikationen samt (ii) kræve at
oplysninger, som der er indhentet vedrørende dig, rettes eller slettes, hvis oplysningerne
er mangelfulde eller forkerte.
Klager
Udover muligheden for at klage direkte til os via ovenstående e-mailadresse, er du også
berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

