
Integritetspolicy - Skills 

Datum: 25 oktober, 2018 

Region Uppsala ("oss", "vi" eller "vår") driver mobilapplikationen "Skills" (”Tjänst” eller 
"Tjänsten"). 

Denna text informerar dig om vår policy gällande insamling, användning och 
utlämnande av data när du använder vår Tjänst och de val du har kopplat till 
informationen.  

Information om insamling och användande 

Det finns två typer av användare: användare med generellt innehåll (samma innehåll för 
alla) och användare med individualiserat innehåll. 

Generellt innehåll 

En användare med generellt innehåll hämtar data med en kod. Samma kod gäller för 
alla användare som vill hämta det innehållet. All data som genereras av användaren 
lagras lokalt på användarens enhet.  

Vi sparar inte data som genereras av användaren. 

Vi sparar hur många gånger en viss kod används utan koppling till personuppgifter. 

Individualiserat innehåll 

En användare med individualiserat innehåll får en kod via en klinik i Region Uppsala. 
Koden är endast kopplad till patientens journal. Inga personuppgifter lagras i systemet. 
All data som genereras av användaren lagras lokalt på användarens enhet.  

Vi sparar inte data som genereras av användaren. 

Vi sparar hur många gånger en viss kod används utan koppling till personuppgifter. 

Användning av data 

Region Uppsala använder de samlade uppgifterna för att tillhandahålla analys eller 
värdefull information så att vi kan förbättra Tjänsten. 



 

Samtycke 

Du samtycker till denna integritetspolicy och ovan redovisade överföring av data i 
samband med att du använder Tjänsten. 

Region Uppsala kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina 
personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att 
ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till någon organisation eller 
något land om det inte finns tillräckliga kontroller och säkerhet för dina uppgifter och 
annan personlig information. 

Säkerhet  

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen 
överföringsmetod över internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Vi 
strävar efter att använda acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter men kan 
inte garantera den absoluta säkerheten. 

Tjänsteleverantörer 

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner ("Tjänsteleverantörer"), för att 
tillhandahålla vår Tjänst; att utföra support, service och att hjälpa oss att analysera hur 
vår Tjänst används. 

Barns integritet 

Vi lagrar inte personligt identifierbar information från någon under 18 år. 

Ändringar i denna integritetspolicy 

Uppdatering av vår integritetspolicy kan komma att ske. Vi meddelar dig om eventuella 
ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan. 

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella 
ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på den 
här sidan. 

Kontakta oss 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss:  
ebup@akademiska.se 


