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Softwaren praksisonemed.dk overholder de direktiver, der er beskrevet i persondataforordningen, GDPR. I 
den forbindelse finder du her en beskrivelse af, hvordan vi anvender dine personoplysninger og andre rele-
vante informationer.

Softwaren praksisonemed.dk (”softwaren”) er udviklet af OneMed Sverige AB, org.nr. 556764-4140, Box 50, 
401 20 Göteborg, Sverige (”OneMed”) og stilles til rådighed i form af en webbaseret tjeneste. Praksisonemed.
dk er udviklet som en hjælp til plejepersonale i forbindelse med bestilling af produkter fra OneMeds sortiment 
og levering af disse bestillinger til kundens ordinære leveringsadresse eller til den leveringsadresse, der angi-
ves af kundens bruger.

Den arbejdsgiver, som du arbejder for og har et tilhørsforhold til (”sundhedsudbyderen”), har indgået en aftale 
med OneMed om softwaren og har en ikke-eksklusiv licens til brug af den aftalte software. Disse brugervilkår 
(”brugervilkårene”) er gældende for din brug af softwaren, herunder alle tilhørende funktioner og alt informati-
onsindhold. Ved at godkende brugervilkårene og/eller bruge softwaren bliver du underlagt brugervilkårene ved 
al brug af softwaren.

Brug af softwaren
Som bruger har du ansvaret for, at din brug af softwaren ikke er i strid med gældende lovgivning eller bruger-
vilkårene.
Du må ikke overtræde, tilsidesætte, fjerne eller påvirke den teknik eller de sikkerhedssystemer, som OneMed 
anvender til at beskytte softwaren og indholdet i softwaren med. Derudover må du ikke agere på en sådan 
måde, at softwaren ophører med at fungere, bliver overbelastet, forringes eller beskadiges eller på andre må-
der, som kan indebære, at OneMed lider skade.

Immaterielle rettigheder
Samtlige immaterielle rettigheder såsom, men ikke begrænset til, varemærker, ophavsret, patenter og kildeko-
de samt funktioner i softwaren, som vedrører softwaren, tilhører OneMed og/eller dennes licensgivere og må 
kun anvendes af dig i det omfang, som det er nødvendigt for at bruge softwaren i henhold til brugervilkårene 
eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Samtlige immaterielle rettigheder, der kan opstå i forbindelse med brug af softwaren, tilhører OneMed.
Du må ikke ændre, oversætte, reproducere, kopiere eller overdrage softwaren, medmindre dette udtrykkeligt 
er tilladt i henhold til loven.

Brugervilkår for softwaren praksisonemed.dk er senest opdateret den 10. maj 2019
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Håndtering af personoplysninger
Ved brug af softwaren registreres og behandles personoplysninger såsom dit navn, øvrige brugeroplysninger 
samt oplysninger om den plejeenhed, som du tilhører. Oplysningerne om dig behandles med det formål at 
identificere dig, når du logger ind, og til at bekræfte dine adgangsrettigheder til softwarens forskellige funkti-
oner. OneMed behandler dine personoplysninger på vegne af sundhedsudbyderen. Ved behandling af per-
sonoplysninger i softwaren er sundhedsudbyderen således dataansvarlig, og OneMed er databehandler samt 
underleverandør.
Der er indgået databehandleraftaler mellem OneMed og din sundhedsudbyder.
Ved anmodninger om udskrift i henhold til artikel 13 i persondataforordningen skal du rette henvendelse til 
sundhedsudbyderen.

Cookies
En cookie er en tekstfil på din computer, som indeholder information, der bruges til at styre softwaren. Soft-
waren benytter tre typer cookies: 
1. Sessions-cookie, som slettes 20 minutter efter afslutningen af din session. 
2. Sprog-cookie, som registrerer det sprog, du har valgt. Denne gemmes permanent, eller indtil du vælger 

at slette den. 
3. Godkendelses-cookie, som husker dit brugernavn og slettes 20 minutter efter seneste brug. I cookie-filer-

ne gemmes informationer om session, sprogvalg og brugernavn. Cookie-filerne gør softwaren i stand til 
at huske dine valg i forbindelse med brug og håndtere din indlogning. Hvis du ikke vil acceptere brug af 
cookies, kan du blokere for dem i din browsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille din browser til 
at give dig besked, hver gang et websted forsøger at gemme en cookie på din computer. 

Bemærk! hvis du vælger at blokere for cookies i din browser, kan du ikke bruge softwaren.

Driftssikkerhed
OneMed har til hensigt at stille softwaren til rådighed med så få tekniske forstyrrelser og fejl som overhovedet 
muligt. Vedligeholdelsesarbejde, videreudvikling og/eller andre forstyrrelser kan dog begrænse og/eller til tider 
forhindre brug af softwaren. 
OneMed forbeholder sig ret til at udføre planlagte opdateringer og vedligeholdelse af softwaren uden forud-
gående varsel.


