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1.

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

1.1

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla information om hur Enzymatica AB (”vi”)
behandlar dina personuppgifter i samband med:

•

distribution av pressmeddelanden, nyheter och finansiell information som
kvartalsrapporter, årsredovisning m m.(nedan investor relations),

•

hantering av reklamationer och rapportering av incidenter (nedan reklamationer),

•

hantering av kliniska studier och marknadsundersökningar,

•

hantering av kund- och leverantörskontakter samt

•

hantering av förfrågningar.

1.2

Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All
behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna
Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan
beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID INVESTOR RELATIONS
VILKA PERSONUPPGIFTER
KOMMER ATT BEHANDLAS

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och
telefonnummer.
Vi samlar in Personuppgifter från flera olika
källor som nyhetsdistributörer, exempelvis
Nasdaq och MyNewsDesk men ibland också
direkt från dig.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL
BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

För att tillhandahålla dig information om
Enzymatica AB, såsom pressmeddelanden,
nyheter och finansiella rapporter, via post och
email
För att uppfylla de informationskrav som åligger
oss som noterat på Nasdaq First North.
Behandlingen av dina Personuppgifter är
nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med
dig i egenskap av aktieägare, analytiker, journalist
eller annan part med intresse för bolaget. Om du
inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss
kommer vi inte att kunna skicka information till
dig.
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VILKEN ÄR DEN LEGALA
GRUNDEN FÖR BEHANDLING
AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter grundar
sig på att behandlingen är nödvändig för att vi
ska kunna agera i enlighet med tillämplig
lagstiftning för att skicka information till dig i
egenskap av aktieägare, analytiker, journalist
eller annan part med intresse för bolaget.
Behandlingen av dina Personuppgifter grundar
sig på Enzymatica ABs berättigade intresse.
Behandlingen av dina Personuppgifter för
kommunikation av nyheter samt verksamhetsoch finansiell utveckling baseras på vårt
berättigade intresse att kommunicera på ett
tydligt och transparent sätt som ett börsnoterat
bolag.
Vi har gjort en intresseavvägning som har
resulterat i att vi anser att vårt berättigade
intresse väger tyngre än ditt intresse av att dina
personuppgifter inte behandlas för detta
ändamål. Vi grundar vår bedömning på att de
typer av personuppgifter som behandlas
generellt ofta finns tillgängliga i offentliga
register och att behandlingen som utförs inte är
särskilt omfattande. Du har alltid rätt att invända
mot denna bedömning. Du kan läsa mer om dina
rättigheter nedan.

VEM HAR TILLGÅNG TILL
DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
dina Personuppgifter mot förlust och obehörig
åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång
till dina Personuppgifter är begränsat. Endast
personer hos Enzymatica AB som behöver
behandla dina Personuppgifter i enlighet med
ändamålen som angetts ovan har tillgång till
Personuppgifterna. För att komma åt
personuppgifter krävs inloggning med lösen i
Nasdaqs och MyNewsDesks system.
Vi kan också komma att dela dina
Personuppgifter med leverantörer och
samarbetspartners som utför tjänster för vår
räkning, såsom nyhetsdistributörer som Nasdaq
och MyNewsDesk. I många fall kommer
uppgifterna om dig från dem, i andra fall har vi
samlat in uppgifter om dig (exempelvis
aktieägare som har intresse av att få information
om bolagets utveckling) och lagt in dessa
uppgifter i Nasdaqs och MyNewsDesks
distributionslistor.
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HUR LÄNGE SPARAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

3.

Dina Personuppgifter kommer att sparas så
länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för
vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet
eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär
att dina Personuppgifter kommer att sparas tills
vidare, och så länge du inte anger att de ska tas
bort.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID REKLAMATIONER
VILKA PERSONUPPGIFTER
KOMMER ATT BEHANDLAS

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och
telefonnummer.
Hälsodata endast ifall detta är relevant för din
reklamation (incident).
Vi samlar in Personuppgifter direkt från dig eller
från en återförsäljare/distributör ifall du
kontaktat dem. Vi kan också få dina
personuppgifter från myndighet ifall din incident
rapporterats initialt till dem.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL
BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

För att kunna säkerställa retur av produkter som
du reklamerat.
För att kunna utreda reklamationer och
säkerställa att eventuella incidenter utreds och
bedöms korrekt så de kan rapporteras till
myndigheter korrekt och åtgärder initieras vid
behov.
Behandlingen av dina Personuppgifter är
nödvändig för att vi ska kunna utreda
reklamationer och incidenter. Om du inte
tillhandahåller dina Personuppgifter till oss
kommer vi inte att kunna utföra krav som
åligger oss legalt som tillverkare av
medicinteknisk utrustning.

VILKEN ÄR DEN LEGALA
GRUNDEN FÖR BEHANDLING
AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter är
nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet
med tillämplig lagstiftning för hantering av
medicintekniska produkter.

VEM HAR TILLGÅNG TILL
DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
dina Personuppgifter mot förlust och obehörig
åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång
till dina Personuppgifter är begränsat. Endast
personer hos Enzymatica AB som behöver
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behandla dina Personuppgifter i enlighet med
ändamålen som angetts ovan har tillgång till
Personuppgifterna.
Vi delar inte dina personuppgifter med andra
utom i de fall då myndigheter eventuellt skulle
kräva det i samband med utredning av
incidenter.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter för retur av produkter sparas
tills utredningen av reklamationen är klar.
Personuppgifter för incidenter sparas till 2 år
efter utgångsdatum på produkten.

4.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID KLINISKA STUDIER OCH
MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
VILKA PERSONUPPGIFTER
KOMMER ATT BEHANDLAS?

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och
telefonnummer kan komma att behandlas.
Hälsodata behandlas endast i de fall du
samtycker till detta i ett separat samtycke
gällande aktuellt projekt.
I kliniska studier specificerar samtycket varifrån
personuppgifterna samlas in. Det kan t ex vara
från ansvarig prövare, från dina medicinska
journaler eller direkt från dig.
I marknadsundersökningar samlar vi in
personuppgifter direkt från dig.
Dina personuppgifter kommer att anonymiseras
eller pseudonymiseras så långt det är möjligt.
Anonymiserad data innebär att personen inte
längre kan identifieras. Vid pseudonymisering
behandlas personuppgifterna på ett sätt som
innebär att de inte längre kan tillskrivas en
specifik person utan att kompletterande
uppgifter används, exempelvis en kodnyckel.
Kodnyckeln ska förvaras separat och är föremål
för tekniska och organisatoriska åtgärder som
säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs
en identifierbar fysisk person.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL
BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter sker
inom ramen för en klinisk studie eller en
marknadsundersökning med syfte att studera
och utvärdera Enzymaticas produkter.
Personuppgifterna behandlas för att
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dokumentera forskningen och följa god
klinisk praxis och lokal lagstiftning.
VILKEN ÄR DEN LEGALA
GRUNDEN FÖR BEHANDLING
AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar
sig på samtycke till deltagande i en klinisk
studie eller marknadsundersökning.

VEM HAR TILLGÅNG TILL
DINA PERSONUPPGIFTER?

Enzymatica har vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
dina personuppgifter mot förlust och obehörig
åtkomst. Antalet personer som har tillgång till
dina personuppgifter är begränsat. Endast
personer hos Enzymatica AB som behöver
behandla dina personuppgifter i enlighet med
ändamålen som angetts ovan har tillgång till
personuppgifterna.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter
med leverantörer och samarbetspartners som
utför tjänster för vår räkning, såsom exempelvis
Contract Research Organisations. I specifika fall
kan myndigheter få tillgång till
personuppgifterna i syfte att efterleva lokal
lagstiftning.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

5.

Dina personuppgifter kommer att sparas så
länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för
vilket de samlades in, samt så länge det är
tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning, och
så länge du inte anger att de ska tas bort.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID KUND- OCH
LEVERANTÖRSKONTAKTER
VILKA PERSONUPPGIFTER
KOMMER ATT BEHANDLAS

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och
telefonnummer.
Vi samlar in Personuppgifter direkt från dig eller
din arbetsgivare.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL
BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter är
nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra
åtaganden enligt avtal.

VILKEN ÄR DEN LEGALA
GRUNDEN FÖR BEHANDLING
AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter är
nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra
åtaganden enligt avtal.
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VEM HAR TILLGÅNG TILL
DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
dina Personuppgifter mot förlust och obehörig
åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång
till dina Personuppgifter är begränsat. Endast
personer hos Enzymatica AB som behöver
behandla dina Personuppgifter i enlighet med
ändamålen som angetts ovan har tillgång till
Personuppgifterna.
Vi kan också komma att dela dina
Personuppgifter med leverantörer och
samarbetspartners som utför tjänster för vår
räkning. Detta görs endast då det krävs för att
fullfölja avtal.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

6.

Dina personuppgifter bevaras under kundrespektive leverantörsförhållandet för detta syfte
samt för den tid därefter som är nödvändig.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID FÖRFRÅGNINGAR
VILKA PERSONUPPGIFTER
KOMMER ATT BEHANDLAS

Kontaktuppgifter som namn, adress, e-mail och
telefonnummer.
Vi samlar in Personuppgifter direkt från dig.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL
BEHANDLAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter grundar
sig på berättigat intresse för att kunna besvara
förfrågningar, tex jobbförfrågningar och
rekryteringsprocesser, erbjudande av
konsulttjänster, förfrågningar om produkter etc.

VILKEN ÄR DEN LEGALA
GRUNDEN FÖR BEHANDLING
AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina Personuppgifter grundar
sig på berättigat intresse för att kunna besvara
förfrågningar.

VEM HAR TILLGÅNG TILL
DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
dina Personuppgifter mot förlust och obehörig
åtkomst etc. Antalet personer som har tillgång
till dina Personuppgifter är begränsat. Endast
personer hos Enzymatica AB som behöver
behandla dina Personuppgifter i enlighet med
ändamålen som angetts ovan har tillgång till
Personuppgifterna.
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HUR LÄNGE SPARAR VI DINA
PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras under hantering av
förfrågan samt för den tid därefter som är
nödvändig.

7.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

7.1

Enzymatica AB, organisationsnummer 556719-9244 med adress Ideon Science Park, 223
70 Lund, och mailadress info@enzymatica.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter
behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.2

Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia
av de Personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga
Personuppgifter rättas, och i vissa fall, kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter.
Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid
rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges
ovan. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och
begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Vänligen notera att
begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi ej kan uppfylla
våra skyldigheter enligt vårt avtal. Du har också rätt att få dina Personuppgifter i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan
personuppgiftsansvarig.

7.3

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss via e-mail på info@enzymatica.se via post till adressen ovan eller via telefon
på 046-286 31 00.

7.4

Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina
Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

8.

ÄNDRINGAR
Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina Personuppgifter
kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av detta
dokument på Enzymaticas hemsida.

