PERSONVERNPOLITIKK TIL MOBILAPPLIKASJON
CanCell Cancer

I. Generelle bestemmelser
Produsenten av mobilapplikasjon CanCell Cancer er Polens Nasjonale Helsefond [Narodowy
Fundusz Zdrowia] med følgende virksomhetsadresse: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
Med hensyn til sikkerhet av opplysninger om applikasjonsbrukere, har NFZ utarbeidet denne
personvernpolitikken, som beskriver regler for lagring, behandling og bruk av
brukeropplysninger.
Prosessen for forvaltning av sikkerhet til opplysninger som blir behandlet av Polens Nasjonale
Helsefond baserer seg på krav til normen ISO 27001:2014 samt alle krav som stilles av polsk lov,
som regulerer prosessen for behandling og vern av personopplysninger og medisinske
opplysninger – spesielt Lov om personvern av 29. august 1997 og Innenriksministerens forskrift
om dokumentasjon for behandling av personalopplysninger samt tekniske og organisatoriske
forutsetninger som IT-utstyr og -systemer brukt til behandling av personalopplysninger bør
oppfylle, av 29. april 2004.
II. Personalopplysninger
Produsenten av applikasjon CanCell Cancer behandler ikke personalopplysninger til
applikasjonsbrukere.
III. Tilgang til rettigheter på en mobil enhet
1. Når man logger på applikasjon CanCell Cancer for første gang, må man oppgi opplysninger
om sin vekt, høyde og fødselsdato. Andre opplysninger som brukes for å beregne kreftrisikoen, er
ikke obligatorisk.
2. Disse opplysningene blir lagret lokalt og blir ikke overført til andre parter.
3. På bakgrunn av brukerens samtykke kan applikasjon CanCell Cancer få tilgang til:
1) lokalisasjon – det er nødvendig for å identifisere hvor brukeren befinner seg, for å gi
ham/henne rette kontaktopplysninger til medisinske sentre,
2) systemdialer – nødvendig for å velge telefonnummeret til det valgte medisinske senteret,
3) dataminne (også SD-kort) – det er nødvendig for å kunne lagre data i enhetens minne, slik at
det blir mulig å bruke en del funksjoner offline.

4. Brukeren kan slå av eller annullere rettigheter til applikasjon CanCell Cancer som blir omtalt i
avsnitt 3, ved å endre systeminnstillinger på den mobile enheten.
5. Leverandøren er ikke ansvarlig for personvernpolitikk som blir brukt av eiere eller
administratorer av servicer, som man kan bli omdirigert til under bruk av applikasjonen, og for
politikk til butikker Google Play og AppStore.
Brukeren kan slå av eller annullere rettigheter til mobilapplikasjonen ved å endre
systeminnstillinger på enheten eller fjerne applikasjonen.
IV. Kontakt
Hvis brukere har spørsmål som gjelder personvernpolitikken vår, bes de vennligst om å ta kontakt
på adressen som er oppgitt ovenfor eller sende en e-post til adresse: akademianfz@nfz.gov.pl
V. Sluttbestemmelser
Polens Nasjonale Helsefond forbeholder seg rett til å endre innholdet i denne
personvernpolitikken, hvis det blir innført endringer i polsk lov eller nye teknologiske/IT
løsninger.

