Personvernerklæring
Å beskytte dine personopplysninger er veldig viktig for oss. Dette er grunnen til at Picterusappen ikke samler inn eller lagrer personopplysninger om brukere eller pasienter.
1. Introduksjon
Picterus AS ("Picterus") er datakontrollør for de anonyme dataene vi samler inn om deg i
forbindelse med bruken av Picterus-applikasjonen. Ved innsamling av data om pasienter /
nyfødte ved bruk av vår applikasjon, blir brukerne av Picterus sett på som datakontrollører
og Picterus som databehandler. I dette dokumentet vil “vi”, “oss” og “vår” referer til Picterus
AS.
Både som datakontrollør og som databehandler sikrer Picterus at alle data blir behandlet på
en sikker og lovlig måte i samsvar med EU-forordningen 2016/679 ("GDPR") og nasjonale
lover om databeskyttelse.
I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke data vi samler inn, og hvilke
formål vi bruker dem til. Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss via
kontaktinformasjonen som er oppført på slutten av denne erklæringen.
Personvernerklæringen kan bli endret fra tid til annen. Gå derfor inn på denne siden
regelmessig for å forstå hva vi gjør. Dersom vi gjør omfattende endringer i denne
erklæringen vil vi alltid varsle deg før du bruker tjenesten vår.
2. Kategorier av data-objekt
Vi behandler anonyme data knyttet til følgende:
● Brukerne av Picterus-appen
● Pasienten / den nyfødte
3. Data Picterus innhenter
Picterus vil verken samle inn eller behandle personlige eller sensitive personopplysninger.
Appen tar bare bilder av en liten del av huden på brystet til den nyfødte, og krever ingen
personlig identifiserbare data.
Informasjonen vi samler inn inkluderer typen mobiltelefon brukt, operativsystem,
programvareversjon av Picterus® Jaundice Pro og språkinnstillinger på mobiltelefonen. Full
beskrivelse om bruken av dataene er nærmere beskrevet nedenfor.
Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av varer og tjenester,
som du inngår med oss og/eller gjennom vår nettside eller tjenester ("Transaksjonsdata").
Transaksjonsdata kan inkludere kontaktinformasjonen din, betalingsopplysningene dine og
detaljer om transaksjonen. Transaksjonsdata kan behandles for å levere kjøpte varer og
tjenester, og å journalføre transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen
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er gjennomføringen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt, inkluder sende en
forespørsel, om å inngå en slik kontrakt, samt juridiske krav for riktig regnskap.
Vi kan behandle informasjon som du gir oss med formål om å abonnere på våre epostvarsler
og/eller nyhetsbrev. Slike data kan behandles for å sende deg relevante varsler og/eller
nyhetsbrev. De juridisk grunnlag for denne behandlingen er samtykke.
Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relatert til kommunikasjon du sender til oss
("korrespondansedata"). Korrespondansedata kan inkludere både innholdet i
kommunikasjonen og metadata knyttet til kommunikasjonen. Korrespondansedata kan bli
behandlet for å kommunisere med deg og for journalføring, for eksempel for teknisk støtte
eller regnskapsformål. Videre, når du søker teknisk støtte fra oss, forstår du og erkjenner at
personen(e) som gir deg støtte kan trenge å få tilgang til dine Tjenestedata og bruksdata for
å diagnostisere problemet du søker støtte for; i dette I tilfelle vil denne informasjonen kun
brukes til å hjelpe deg med støtte. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår
legitime interesse, nemlig riktig administrasjon av virksomheten vår og kommunikasjon med
brukere som vi tror vil være til nytte for deg
4. Picterus AS og sosiale medier
Nettsiden vår har integrerte sosiale medier, inkludert “like”- og “dele”-knapper (Facebook,
Twitter, LinkedIn) som lar deg dele innholdet du liker direkte med nettverket ditt. Plugins for
sosiale medier kan behandle dine personlige data når du velger å dele eller like innholdet på
nettstedet vårt med ditt nettverk. Picterus AS kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for
behandling av personopplysninger av disse nettverkene.
5. Til hvilket formål Picterus AS samler inn data
Vi trenger de nevnte dataene for å tilby deg en fullstendig tjeneste. Vi kan også bruke
anonyme data til forskningsformål for å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Videre kan
anonyme data brukes til kundeservice, markedsføring, kommunikasjon og for juridiske
formål. Dessuten, alle bildene som behandles og lagres på våre servere er anonymisert og
brukes til å videreutvikle teknologien vår med å bli mer nøyaktig i screening for neonatal
gulsott.
6. Det rettslige grunnlaget for Picterus' behandling av data
Ifølge Databeskyttelsesloven må Picterus basere sin behandling av personopplysninger på
et juridisk grunnlag. Vår behandling av personopplysninger vil være basert på ett eller flere
av følgende:
● Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å
gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse.
● Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse, i den grad denne interessen
ikke blir tilsidesatt av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og frihet som
krever beskyttelse av personopplysninger.
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Vær oppmerksom på at, som nevnt ovenfor, vil det under vanlig bruk av Picterus® Jaundice
Pro ikke lagres eller samles inn personlig informasjon om brukere eller pasienter. Bare i
tilfeller hvor du kontakter oss og i den prosessen gir oss personopplysninger vi vil ha tilgang
til slik informasjon.
7. Picterus og overføringen av data
Picterus bruker tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å tilby eller forbedre
tjenestene våre; dette inkluderer betalingsleverandører og finansinstitusjoner, og
forretningspartnere eller forskningsinstitusjoner. Dataene kan overføres til, og behandles av,
slike tjenesteleverandører. Vi vil gjøre alt som er nødvendig for å sikre at
tredjepartsleverandører som behandler data gjør dette på en sikker måte og i samsvar med
den gjeldende lov.
Tjenesteleverandører som behandler data på våre vegne, gjør dette på grunnlag av en
databehandleravtale som regulerer databehandlerens ansvar i forbindelse med
behandlingen av relevant data.
Alle data du gir til oss og som vi samler inn fra deg lagres på sikre skyservere innenfor EUs
territorium, eller lagres av pålitelige tredjeparts tjenesteleverandører utenfor EU, som holdes
like høye standarder. Som et resultat kan det være at informasjonen overføres og lagres på
en destinasjon utenfor ditt land. Vi kan også dele data med myndighetene i tilfeller hvor vi er
lovpålagt å gjøre det.
8. Datasikkerhet
Picterus har implementert ulike tiltak og prosedyrer for å ivareta dataene.
All data du gir via appen når den blir overført til / eller fra serverne kryptert ved bruk av
industristandard kryptering (TLS).
Vi lagrer dine digitale bilder i separate datalagre. Nettserver-infrastrukturen er beskyttet ved
hjelp av brannmurer og overvåking.
Vi jobber med passende prosedyrer for å forhindre uautorisert tilgang til og / eller misbruk av
data.
9. Oppbevaring av data
Vi vil beholde bilder og tilsvarende pasientdata du har lastet opp i anonymisert form, med
formål om medisinsk, klinisk og kommersiell forskning og for testing av tjenestene.
10. Personopplysninger om barn
Tjenesten vår tar bilder av en liten del av huden på den nyfødtes brystben. Det skal ikke
være mulig å kjenne igjen den nyfødte basert på de lagrede bildene ved riktig bruk. I tilfelle
hvor det blir oppdaget bilder som inneholder personlig identifiserbar informasjon, vil disse bli
slettet fra systemene våre.
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11. Dine rettigheter
Du kan komme med forespørsler via e-post ved å bruke adressen oppført nedenfor. Du har
også rett til å kontakte Datatilsynet når du er bekymret for dine rettigheter, eller hvis du føler
at vi behandler dine data på en ulovlig måte.
12. Kontaktinformasjon
Picterus® Jaundice Pro applikasjonen eies og drives av Picterus AS. Vårt hovedkvarter er i
Havnegata 7, 7010 Trondheim, Norge. Du kan kontakte oss på e-post på
contact@picterus.com, eller via vår nettside www.picterus.com. Vår postadresse er
Postboks 1284 Torgarden, 7462 Trondheim, Norge.
Takk for at du tok deg tid til å lese vår personvernerklæring. Skulle du ha spørsmål eller
bekymringer, ikke nøl med å kontakte oss.
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