
Den 25. maj 2018 træder en ny lov i kraft kaldet GDPR 
(databeskyttelsesforordningen). 
 
Loven erstatter PUL og gælder overalt i EU og også i nogle lande, der har afventende aftaler. Kort 
sagt sigter loven på at give den enkelte større gennemsigtighed, sikkerhed og rettigheder over de 
personoplysninger, der indsamles af virksomheder og myndigheder. 
 
 
Hvad er personlige data? 
 
Personlige data er oplysninger, som kan bruges til at identificere et individ som navn, 
telefonnummer, e-mail-adresse og IP-adresse eller en kombination af disse. 
Som medarbejder i et landsting eller i et selskab, som Infiniti Medical A/S har en aftale med, 
gemmer vi dine oplysninger ud fra et kontraktforhold. 
Selvom det ikke er dig selv, der har underskrevet aftalen, er det vigtigt, at vi kan kommunikere 
med dig for at informere dig om nyheder, kampagner, prisændringer eller anden vigtig 
information relateret til de tilknyttede virksomheder, der er knyttet til aftalen (rentesaldo). 
 
 
Hvilke oplysninger er gemt og hvorfor 
 
Infiniti Medical A/S gemmer personlige oplysninger om vores kunders kontakter. Disse data 
indsamles på kontraktens tidspunkt og opbevares sikkert i vores forretningssystem, som igen er på 
vores egne servere. 
E-mail-adresseadressedata bruges også i programmet vi sender mail fra. 
Oplysningerne kan også indsamles i forbindelse med service tilfælde, hvor du bliver 
kontaktperson. I sådanne tilfælde kan vi bruge dine personlige data i vores servicesystem og e-
mail-program, så vi kan kontakte dig til service og forebyggende vedligeholdelse og historisk følge 
serviceproblemer for at yde bedre assistance, når det er nødvendigt. 
Vi gemmer som regel din e-mail-adresse, navnet på den sundhedsinstitution / virksomhed, du 
arbejder på, samt dit navn og telefonnummer. Dette for at segmentere vores mailings og gøre 
dem mere passende. Personoplysninger indsamles på grundlag af et kontraktforhold. 
Din adresse bruges også ud fra en rentesaldo, da der er en fælles interesse for os som leverandør / 
kunde, idet du som kunde / kontaktperson har aktuelle oplysninger om produkter, kampagner og 
priser. 
 
 
Vi beskytter dine oplysninger 
 
Vores mål er at om muligt have al håndtering af personoplysninger inden for EU / EØS. I tilfælde af 
at dette ikke er muligt, sikrer vi en dataoverførselsaftale med den relevante tjenesteudbyder for at 
sikre, at dine data behandles på samme sikre måde som os selv. 
Alle virksomhedsdata, herunder personoplysninger, er beskyttet med personlige loginkoder på alle 
enheder. Vi bruger også firewall og antivirus software til at beskytte os og vores data mod 
indtrængen. 



 
 
 
 
Dine rettigheder, vores forpligtelser 
 
Vi behandler personoplysninger for at overholde lovens krav. Som personligt ansvarlig person er 
Infiniti Medical A/S forpligtet til at informere dig som kunde / kontaktperson om, hvordan dine 
oplysninger gemmes og bruges. Infiniti Medical A/S er også forpligtet til at indgive en anmodning 
om registeruddrag gratis for individets personlige data. 
Hvis du finder ud af, at dine oplysninger er blevet ændret eller af andre årsager ikke er korrekte, 
har du ret til at anmode om justering af dataene. Du har også ret til at få dine oplysninger, som er 
efterladt i overensstemmelse med dit samtykke, slettet. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne 
ikke er nødvendige af juridiske årsager eller i henhold til den gældende kontraktlige procedure. 
Desuden har du ret til at modsætte sig brugen af dine personlige data til direkte markedsføring. 
Det er vigtigt for os at gøre dig sikker med, hvordan vi håndterer dine opgaver. Derfor er vi åbne 
for, hvordan vi indsamler, gemmer og bruger oplysningerne. Infiniti Medical A/S har aldrig og vil 
aldrig gives væk eller sælge adresseoplysninger til nogen anden. 
 


