
ScanSleep og Cardion.dk

Anvendelse, beskyttelse og brug af personlige oplysninger 
ScanSleep Questionnaire (SSQ) formidles af Cardion.dk. Indsamling af data følger 
Cardion.dks privatlivspolitik (se følgende). Data bruges udelukkende i forbindelse med 
rådgivning om behandlingstiltag samt indsamling af statistik i anonymiseret form til 
brug for virksomhedstiltag, forskning og ScanSleep ApS’ egen markedsføring. Data 
udleveres ikke til tredjemand.

Cardion  udvikles  af  virksomheden  RFYS  ApS.  RFYS  ApS  respekterer  din  ret  til
beskyttelse  af  personlige  oplysninger,  og  det  ligger  os  meget  på  sinde,  at  de
oplysninger du lægger ind på hjemmesiden Cardion.dk behandles sikkert. Følgende
udsagn viser retningslinjerne, som RFYS ApS har oprettet for at beskytte oplysninger,
du giver RFYS ApS under dit besøg på Cardion.dk. Cardion.dk ejes af: RFYS ApS, 8200
Aarhus N, e-mail: info@cardion.dk Tlf.: 7022 1217. 
Databeskyttelsesrådgiveren i RFYS er Erik Schmidt e-mail: erik@rfys.dk tlf.: 26741217

Brug og sikring af dine personlige oplysninger 
RFYS  ApS  deler,  lejer  eller  sælger  ikke  oplysninger  om  brugere  af  hjemmesiden
Cardion.dk til uvedkommende.
RFYS ApS ønsker at beskytte dine personlige oplysninger. Vi bruger en lang række
sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger
mod uautoriseret adgang, brug eller visning. For at beskytte dine data bedst muligt
ligger Cardion.dk på en sikker server og alle data er krypteret

Opdatering og nyhedsbrev
Vi opdaterer lejlighedsvis denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger,
så  den  afspejler  ændringer  i  vores  tjenester  og  kunders  feedback.  Hvis  der  er
væsentlige  ændringer  til  denne  erklæring,  webportalen,  eller  i  måden  RFYS  ApS
bruger  dine  personlige  oplysninger,  underretter  vi  dig  ved  enten  tydeligt  at
offentliggøre en meddelelse om disse ændringer, før de implementeres, eller ved at
sende en  meddelelse  direkte  til  dig.  Vi  anbefaler,  at  du  regelmæssigt  gennemser
denne erklæring for at  holde dig informeret om, hvordan RFYS ApS beskytter dine
oplysninger. 

Når du opretter din profil, kan du vælge at modtage et nyhedsbrev fra ScanSleep ApS.
Nyhedsbrevet udkommer op til 4 gange om året. 

Brug af persondata
Den persondata som indtastes i Cardion.dk kan bruges til statistisk analyse samt teste
eksisterende/udvikle  ny  funktionalitet  i  Cardion.dk  og  udføre  fejlretning.  Det  skal
understreges,  at  disse  data  anonymiseres  og  ingen  fortrolige  oplysninger  om  din
identitet kan eller vil  blive videregivet af  RFYS ApS. De persondata,  som ligger på
Cardion.dk, kan vise hvilke tendenser,  der er f.eks.  for  forskellige faggrupper,  køn,
aldersgrupper  mv.,  og  er  med  til  at  gøre  Cardion  til  et  effektivt  og  professionelt
analyseværktøj, som kan bruges i forsknings- og undervisningssammenhæng.

Tidshorisont og sletning
ScanSleep  ApS  opbevarer  dine  data  på  Cardion.dk  i  mindst  10  år  eller  indtil  du
anmoder om at få dine data slettet.
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Dine  data  vil  fortsat  indgå  i  anonymiseret,  generel  statistik,  men  du  vil  være
uidentificerbar.

Indsigt og tilbagekaldelse af samtykke
Du  kan  altid  kontakte  ScanSleep  ApS  på  tlf.:  46993050  eller  mail:
scansleep@scansleep.dk, hvis du ønsker indsigt i de personoplysninger ScanSleep har
liggende på dig.
Du har som bruger af Cardion.dk ret til at gøre indsigelse mod, at dine data opbevares
på Cardion.dk, og du kan til hver en tid kalde dit samtykke tilbage. Dine data vil på
denne foranledning blive slettet.

Klagevejledning
Det er os altid på sinde at behandle dine oplysninger i  din interesse. Føler du dig
krænket over ScanSleep Aps’ behandling af dine data, håber ScanSleep Aps, at du vil
kontakte os, så vi kan skabe klarhed omkring dine data. Er du fortsat ikke tilfreds med
behandlingen af  dine data,  kan du klage til  Datatilsynet på tlf.:  33 19 32 00 eller
dt@datatilsynet.dk, se mere på: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/ 
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