Integritetsskydd
Integritetsskyddet på www.vaxiluskerna.se omfattar bland annat den behandling
av personuppgifter som förekommer i samband med besök på denna hemsida.
Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att du skall
ha klart för dig vilken informationsinsamling som förekommer och hur uppgifterna används.
PUL
Valneva Sweden AB arbetar enligt PUL (Personuppgiftslagen). Valneva Sweden AB behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att de skyddas när
du besöker våra webbsidor. Valneva Sweden AB får endast in personuppgifter
såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. när du själv väljer att
ge dessa uppgifter till oss t ex i samband med att du skickar in information via
kontaktformulären på webbsidan. Valneva Sweden AB och/eller våra samarbetspartners kommer endast att använda dessa uppgifter för att utföra de tjänster
du begärt.
I de fall du lämnar personuppgifter i samband med en biverkningsrapportering,
registreras och behandlas dina personuppgifter och den aktuella biverkningen
i samband med den säkerhetsövervakning av läkemedel som Valneva Sweden
AB (556459-7416) företar såsom personuppgiftsansvarig, samt i förekommande
fall av Valneva Sweden ABs personuppgiftsbiträden. Uppgifter inhämtas då
från dig och den som rapporterat biverkningen om dig (eventuellt även från
din behandlande läkare). Uppgifterna kan komma att lämnas ut inom och utom
EU/EES-området endast till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder; andra företag inom Valneva-koncernen, Valneva-koncernens samarbetspartners samt i förekommande fall andra läkemedelsbolag.
När vi bearbetar personuppgifter vidtar vi alltid rimliga åtgärder för att se
till att dina uppgifter förblir korrekta och aktuella för de ändamål för vilka
de samlades in. Vi ger dig möjlighet att invända mot bearbetningen av dina
personuppgifter om bearbetningen rimligen inte krävs för ett rättmätigt
affärsändamål så som beskrivs i dessa villkor eller för vår efterlevnad av lagen.

Information och rättelse av uppgifter
Enligt PUL har du rätt att en gång per kalenderår begära information om de
personuppgifter som behandlas om dig av Valneva Sweden AB. Om du vill
kontakta oss om användningen av dina personuppgifter eller vill invända mot
bearbetningen av uppgifterna gör du detta via e-post på info@valneva.se. Om
du kontaktar oss, var god ange namnet på den webbplats där du lämnade dina
personuppgifter samt de specifika uppgifter du vill rätta, uppdatera eller stryka
plus en lämplig identifiering av dig själv. Begäranden om att stryka personuppgifter är beroende av våra skyldigheter när det gäller rättslig eller etisk
rapportering, arkivering av dokument eller bevarande av uppgifter.
Avidentifierad information – för statistik
Valneva Sweden AB samlar in information där den enskilde individen inte
kan identifieras. Det rör sig om information om antal besök på vår webbplats,
antal besök på varje sida på webbplatsen samt våra besökares Internetleverantörers domännamn. Informationen används i statistiskt syfte, och för att
förbättra webbplatsen utifrån våra besökares behov.
IP adress användning
En IP-adress är en nummerserie som automatiskt tilldelas din dator när du
kopplar upp dig mot Internet. Webbservrar identifierar din dator via IP-adressen
under den tid du är online. Valneva Sweden AB kan samla IP-adresser för att
få information om hur våra sidor används. I normala fall länkas inte personlig
information till IP-adressen, vilket innebär att användaren förblir anonym. Vid
missbruk kan Valneva Sweden AB dock använda informationen till att identifiera användaren om det bedöms nödvändigt för att skydda vår verksamhet, vår
webbplats eller andra användare.

Cookies
Valneva Sweden ABs webbsidor använder en teknologi som kallas “cookies”.
En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsarens tillfälliga minnesbas.
Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till
olika funktioner. I alla fall där cookies används samlar inte cookien in några
personuppgifter annat än när du specifikt ger tillstånd till det. Webbläsare
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ställas in så att användaren automatiskt nekar cookies eller informeras
och godkändkan
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i de fall en webbsida innehåller cookies.
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