Personvernerklæring for appen «Pust deg bedre»
Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om innsamling og håndtering av
personopplysninger.
Appen «Pust degbBedre» er utviklet i Helse Førde med et ønske om å forbedre hverdagen for
lungesyke, deres pårørende og fysioterapeuter. Applikasjonen er utviklet i samarbeid med
teknologileverandøren Haptiq. Vi samarbeider også med Helse Vest IKT AS som leverer IKT tjenester
til Helse Førde.
Sentrale begreper
Personopplysninger er alle typer av opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som
enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, IP-adresse og
adferdsmønstre.
Sensitive personopplysninger er en særskilt kategori innenfor lovverket som er strengere regulert.
Eksempler på sensitive personopplysninger er opplysninger om egen helse, genetiske opplysninger,
religiøs tilhørighet med mer.
Ansvar
Ansvaret for behandlingen av personopplysningene (behandlingsansvarlig):


Helse Førde HF

Behandlingsansvarlig betyr virksomheten som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger.
Hva slags informasjon er det vi samler inn?
Hverken Helse Førde HF eller Haptiq samler inn opplysninger om deg via applikasjonen, eller annen
type informasjon som kan identifisere deg. Om du benytter applikasjonen sammen med din
fysioterapeut, kan opplysninger benyttet i behandlingsøyemed bli registrert i din pasientjournal.
Etter at du har benyttet deg av applikasjonen noen ganger vil det dukke opp et spørsmål om å delta i
en brukerundersøkelse. Dette er en anonym undersøkelse hvor svarene blir lagret på et sikkert
lagringsområde i Helse Førde. Vi kan likevel ikke utelukke at andre applikasjoner på din mobiltelefon
vil forsøke å innhente informasjon fra «Pust deg bedre».
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om personvern, kan du kontakte Helse Førde. Du har krav på svar uten ugrunnet
opphold og senest innen 30 dager.
Helse Førde HF
Telefon 57 83 90 00
E-post: post@helse-forde.no
postboks 1000,
6807 Førde
Organisasjonsnummer: 983 974 732
Du kan klage på behandlingen av personopplysninger ved å kontakte Helse Førde sitt
personvernombud på e-post pvo@helse-forde.no eller på telefon 57 83 13 21. Ikke oppgi
helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger ved kontakt på e-post.

