Vilkår og betingelser
Ved at oprette en Bone@BC-konto accepterer du at være begrænset af disse
brugsbetingelser og vores privatlivspolitik, som er medtaget som reference i denne aftale
og tilgængelig i tjenesten. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne
aftale, vil du ikke kunne bruge Bone@BC. Denne aftale er en elektronisk kontrakt, der
fastlægger de juridisk bindende vilkår, du skal acceptere for at bruge vores service.
Hvilke type oplysninger indsamler Bone@BC?
Bone@BC indsamler alene de oplysninger du vælger at angive. Det vil sige oplysninger
om sygdom: vægt, højde, smerter, humør, appetit, fysisk aktivitet, kost og kosttilskud,
behandling, behandlingssted, blodprøvesvar og DXA-skanning svar.
Alle data er anonyme for os, oplysningerne vil fremkomme i forbindelse med et
løbenummer på en sådan måde, at du ikke vil kunne identificeres og kun tilgængelige som
gruppe data med oplysning om antal aktive applikationer.
Data kan kun trækkes ud efter ansøgning efter gældende danske love for databaser og
godkendelse af etisk komité. Data opbevares elektronisk uden for vores adgang og
tilladelse til adgang sker kun via ovennævnte godkendelser.
Hvad vil vi bruge oplysningerne til?
Oplysningerne vil være anonymiserede og vil blive brugt til forskning. Vi ønsker ved hjælp
af de indsamlede oplysninger at se på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe kvinder med
brystkræft i deres hverdag.
Registrering og kontosikkerhed
Som bruger af Bone@BC kræves det, at du oplyser dit rigtige navn og sande oplysninger.
Dine forpligtelser over for os i forhold til registrering og opretholdelse af sikkerheden på din
konto inkluderer følgende:


Du må ikke angive nogen forkerte personlige oplysninger på Bone@BC eller
oprette en anden bruger end dig selv uden tilladelse.



Hvis vi deaktiverer din konto, må du ikke oprette en ny uden vores tilladelse.

Du må ikke bruge Bone@BC, hvis du er under 18 år.
Region Hovedstaden er ansvarlig for oplysningerne og teksterne i Bone@BC. Bone@BC
og Region Hovedstaden kan ikke tages til indtægt for kvaliteten og/eller sikkerheden i de
selv indtastninger, som du foretager, ej heller for sikkerheden for brugerens device og/eller
internetbrowser som helhed.

