Användarvillkor
Godkännande
Stille AB (nedan ”Stille”) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och
användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all tillämplig lagstiftning. Genom att besöka
webbplatsen och bläddra bland informationen på den accepterar du dessa villkor utan begränsning eller
förbehåll och bekräftar att alla eventuella andra överenskommelser avseende användning av webbplatsen
mellan dig och Stille åsidosätts och är utan verkan.

Användning av webbplatsen

Stille ger dig begränsad rätt att, inom ramarna för dessa villkor och all tillämplig lagstiftning, bese och hämta
material från webbplatsen både för privat och kommersiellt bruk. Du får ladda ned innehåll för både personligt
och kommersiellt bruk förutsatt att samtligt material och ev. kopior som härrör sig från hemsidan behåller sitt
ursprungliga format och innehåll. Du måste behålla och återge alla meddelanden om upphovsrätt eller andra
meddelanden om äganderätt som finns i den information du laddar ner. Du ska förutsätta att allt du ser eller
läser på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat, om inget annat anges, och inte utan skriftligt tillstånd
från Stille får användas på annat sätt än vad som anges i dessa villkor eller i texten på webbplatsen. Stille
garanterar inte att du genom att använda material som visas på webbplatsen inte gör intrång i tredje mans
rättigheter som inte innehas Stille. Med undantag för ovanstående begränsade användningsvillkor beviljas
eller tilldelas du ingen licens eller rättighet till informationen eller till Stilles eller någon annan parts
upphovsrätt.
Varumärken/immateriella rättigheter
Du ska förutsätta att alla produktnamn som förekommer på denna webbplats, oavsett om de skrivs med stora
bokstäver eller med varumärkessymbol eller ej, är Stilles varumärken, servicemärken, varunamn och
produkter och är skyddade i Sverige, EU och internationellt. Ingen licens eller rättighet till några sådana
varumärken, servicemärken, varunamn, produkter, eller andra immateriella tillgångar (inklusive men ej
gränsat till patent, företagshemligheter, tekniker, och processer) som tillhör Stille och/eller andra parter
beviljas eller överförs till dig.
Medicinsk information/medicinska tillstånd
Produktinformationen på denna webbplats lämnas av Stille och är endast avsedd som allmän information.
Många angivna läkemedelsprodukter och medicintekniska produkter kan endast erhållas efter ordination från
en läkare eller utbildad vårdpersonal och alla sådana produkter är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.
Produktinformationen är inte avsedd som någon fullständig medicinsk information. OM DU LIDER AV
NÅGOT MEDICINSKT TILLSTÅND SKA DU SNARAST UPPSÖKA DIN EGEN LÄKARE ELLER
VÅRDINRÄTTNING. VI STÄLLER INTE PERSONLIGA MEDICINSKA DIAGNOSER OCH GER INTE
PATIENTSPECIFIKA BEHANDLINGSRÅD. Du ska alltid ta reda på fullständig medicinsk information om
dina receptbelagda mediciner eller medicintekniska produkter (även deras fördelar vid medicinsk användning
och eventuella biverkningar) genom att diskutera lämplig användning av eventuella mediciner eller
medicintekniska produkter med den läkare som ordinerat dem eller, om tillämpligt, med annan medicinsk
rådgivare. Vårdpersonal kan erhålla fullständig medicinsk information från produktens informationsbroschyr.
Informationen om dessa produkter kan variera mellan olika länder. Patienter, läkare och annan vårdpersonal
ska kontrollera med lokala medicinska resurser och tillsynsmyndigheter vilken information som är tillämplig i
deras land. Stille svarar dock på frågor från och lämnar ut information till utbildad vårdpersonal enligt lokala
föreskrifter.
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Sekretesspolicy
Ansvarsfriskrivning
MATERIAL, INFORMATION OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I
BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER AVSEENDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG I
TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Stille vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen är riktig
och aktuell, men informationen kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Stille förbehåller sig rätten
att göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av informationen samt av de produkter och program
som beskrivs i sådan information, när som helst utan föregående meddelande. Stille lämnar inga garantier
avseende lämpligheten, riktigheten och fullständigheten hos material, information eller tjänster på denna
webbplats.
Stille garanterar inte att hemsidan fungerar friktionsfritt eller felfritt. Användandet av hemsidan sker på egen
risk och du ansvarar helt och fullt för alla följder, oavsett hur långsökta, som resulterar ur användandet av
hemsidan eller den information som finns där.
Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR STILLE ELLER DESS DOTTERBOLAG SOM
NÄMNS PÅ DENNA WEBBPLATS FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD
AV ANVÄNDNINGEN AV, SVÅRIGHETEN ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA ELLER
RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, WEBBPLATSER SOM ÄR
LÄNKADE TILL DENNA WEBBPLATS ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION ELLER
TJÄNSTER SOM FINNS PÅ NÅGON ELLER ALLA SÅDANA WEBBPLATSER, OAVSETT OM
DETTA GRUNDAS PÅ GARANTI, SKADESTÅNDSANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG GRUND,
OCH OAVSETT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR HAR AVISERATS ELLER EJ. OM DIN
ANVÄNDNING AV MATERIAL, INFORMATION ELLER TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS
RESULTERAR I ETT BEHOV AV SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING AV
UTRUSTNING ELLER DATA, SVARAR DU FÖR ALLA SÅDANA KOSTNADER.
Information som du tillhandahåller
Förutom information som täcks av vår sekretesspolicy anses all kommunikation eller allt material som du
sänder till webbplatsen via elektronisk post eller på annat sätt, även uppgifter, frågor, kommentarer, förslag
eller liknande, som ej konfidentiellt och ej äganderättsskyddat och kommer att behandlas som sådant. Allt du
överför eller publicerar blir Stilles eller dess dotterbolags egendom och kan användas för vilket syfte som
helst, bland annat reproduktion, offentliggörande, överföring, publicering och medieutsändning. Vidare får
Stille fritt och utan kompensation till dig använda eventuella idéer, koncept, know-how eller teknik som finns
i eventuell kommunikation du sänder till webbplatsen, oavsett syfte, bland annat utveckling, tillverkning och
marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.
Globala produkter
Denna webbplats kan innehålla information om globala produkter och tjänster, varav inte alla är tillgängliga
överallt. En hänvisning till en produkt eller tjänst på denna webbplats innebär inte att en sådan produkt eller
tjänst är eller kommer att bli tillgänglig i ditt land. De produkter som nämns på denna webbplats kan vara
föremål för olika myndighetskrav beroende på användningslandet. Följaktligen kan besökare upplysas om att
vissa avsnitt av denna webbplats endast är avsedda för vissa typer av expertanvändare eller endast för publik i
vissa länder.
Ingen reklam
Ingenting häri ska anses som reklam för eller marknadsföring av någon produkt som inte är godkänd för
försäljning eller användning i det land där läsaren vistas. Publiceringen av denna webbplats är inte avsedd att
främja försäljning i någon jurisdiktion där Stille inte redan är verksamt direkt eller via ett auktoriserat ombud.

Länkar till denna webbplats
Stille har inte granskat någon av eller samtliga av de tredjepartswebbplatser som innehåller länkar till denna
webbplats och ansvarar inte för innehållet på några sådana andra webbsidor eller några andra webbplatser som
är länkade till vår webbplats. Om du vill länka din webbplats till denna webbplats får du endast länka till
hemsidan. Du får inte länka till några andra sidor inom denna webbplats utan föregående skriftligt
medgivande från Stille. Att citera eller använda en eller flera delar av denna webbplats på
tredjepartswebbplatser är också förbjudet utan Stilles skriftliga medgivande.
Länkar till andra webbplatser
Länkar till tredjepartswebbplatser kan förekomma då det kan vara av intresse eller nytta för besökare av denna
webbplats. Stille rekommenderar eller ansvarar inte på något sätt för innehållet i, eller sekretessrutiner som
används av, någon webbplats som inte tillhör Stille. Stille påtar sig inget ansvar för länkar från oss till andra
och i synnerhet ansvarar vi inte för riktigheten eller lagenligheten i innehållet på sådana webbplatser. Vi påtar
oss inget ansvar som härrör från en överträdelse eller ett utelämnande i tredje mans sekretesspolicyer.
Publiceringar på denna webbplats
Även om Stille ibland kan övervaka eller granska diskussioner, chattar, publiceringar, överföringar,
anslagstavlor och liknande på webbplatsen har Stille ingen skyldighet att göra detta och påtar sig inte något
ansvar som uppstår på grund av innehållet på sådana platser eller för fel, ärekränkning, förolämpning, förtal,
utelämnande, osanning, obscenitet, pornografi, hädelse, fara, röjande av sekretessbelagda uppgifter eller
oriktigheter som finns i någon information på sådana platser på webbplatsen. Du förbjuds att publicera eller
överföra olagligt, hotande, ärekränkande, nedsättande, obscent, förargelseväckande, provocerande,
pornografiskt eller hädiskt material eller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra uppträdande som
skulle anses som lagöverträdelse, ge upphov till skadeståndsansvar eller på annat sätt utgöra ett lagbrott. Stille
kommer att samarbeta till fullo med myndigheter som upprätthåller lag och ordning eller domstolsbeslut som
begär eller kräver att Stille avslöjar identiteten på någon som publicerar sådan information eller sådant
material.
Konsekvenser
Om det kommer till vår kännedom att du har brutit mot något av de villkor som anges i detta juridiska
meddelande kan vi omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive att hindra användaren från att använda
de tjänster som Stille erbjuder och ta bort eventuell information, uppgifter och innehåll som användaren
placerat på webbplatsen, när som helst och utan föregående meddelande. Om vi har skadats av din
överträdelse kan vi, efter eget val, begära skadestånd från dig.
Revideringar
Som nämnts ovan under "ANSVARSFRISKRIVNING" kan Stille när som helst revidera dessa villkor genom
att uppdatera denna information. Sådana revideringar är bindande för dig och du bör därför regelbundet
besöka denna sida och granska de villkor som är bindande för dig vid den aktuella tidpunkten.
© 2010 Stille.

Sekretesspolicy

Syftet med denna sekretesspolicy är att redogöra för den praxis vi följer när vi insamlar eller använder
information som du kan ha lämnat till denna webbplats. Läs noga igenom denna sekretesspolicy innan du
använder eller lämnar information på webbplatsen.
VIKTIGT: GENOM ATT ANVÄNDA ELLER ÖPPNA DENNA WEBBPLATS BEKRÄFTAR DU ATT
DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I
DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA VILLKOR I DENNA
SEKRETESSPOLICY BER VI DIG ATT INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Användningsområde för personuppgifter
De flesta av våra tjänster kräver inte någon form av registrering och du kan besöka vår webbplats utan att tala
om för oss vem du är. För att vissa tjänster, egenskaper och funktioner på webbplatsen ska bli tillgängliga för
dig kan dock Stille begära viss information om dig och din användning av webbplatsen, bland annat ditt föroch efternamn, namnet på din organisation om du representerar en sådan, din e-postadress, och du kan även
uppmanas att välja ett lösenord. När uttrycket "personuppgifter" används i denna policy avses sådan
information som ditt namn, födelsedatum, e-postadress, postadress, telefonnummer eller IP-adress som kan
användas för att identifiera dig. Om du väljer att inte lämna ut personuppgifter som vi begär får du eventuellt
inte tillgång till vissa delar av webbplatsen och vi kan inte svara på dina frågor.
Vi behandlar personuppgifter för de syften som vi talar om för dig när vi ber om dina uppgifter. Vi kan
exempelvis samla in och använda personuppgifter för att förse dig med produkter eller tjänster, fakturera dig
för produkter och tjänster som du beställer, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan vara
intressanta för dig eller för att kommunicera med dig av andra skäl.
Barn
Denna webbplats är inte avsedd för barn. Vi insamlar inte medvetet personuppgifter från barn under 13 år på
denna webbplats. Vi uppmuntrar föräldrar att berätta för sina barn hur man använder Internet och om den
information de lämnar där.
Åtagande
Stille förbinder sig att respektera ditt privatliv och inser att personuppgifter som du lämnar till oss behöver
skyddas och hanteras på lämpligt sätt. Vi lagrar dina uppgifter enligt de lagstadgade eller etiska krav som
gäller för att spara rapporter eller dokumentation. Stille har fastställt denna sekretesspolicy för att du ska förstå
den försiktighet med vilken Stille avser att behandla dina personuppgifter.
Meddelande om ändringar
DU GODKÄNNER ATT STILLE IBLAND KAN ÄNDRA, MODIFIERA, LÄGGA TILL ELLER TA
BORT ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPDATERA DENNA SEKRETESSPOLICY EFTER EGET VAL
UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Det är vår avsikt att informera om sådana ändringar på denna sida
så att du är fullständigt informerad om de typer av information vi samlar in, hur vi använder informationen
och under vilka omständigheter den kan komma att lämnas ut. Om vi vid någon tidpunkt beslutar att använda
personuppgifter på ett annat sätt än vad som uppgavs vid den tidpunkt uppgifterna samlades in, har du rätt att
meddela oss att du inte vill att vi använder personuppgifterna på detta andra sätt. Vi kommer att rätta oss efter
ditt beslut.
Information som inte lämnas ut
Vi förbinder oss att inte sälja, lämna ut eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje man,
förutom vad som anges i denna sekretesspolicy. Vi kan lämna ut uppgifter som kan identifiera dig som person
till andra Stille-bolag som samtycker till att behandla uppgifterna enligt denna sekretesspolicy, men endast
enligt villkoren i denna sekretesspolicy. Personuppgifter kan ibland överföras till tredje man som agerar för
eller på begäran av Stille, eller i anslutning till Stille-koncernens affärsverksamhet, för ytterligare bearbetning
enligt det eller de syften för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in, till exempel leveransservice,
utvärdering eller teknisk support. Detta kommer endast ske om tredje man har ingått avtal med Stille om att de
endast kommer att använda personuppgifterna för avtalat ändamål och inte kommer att sälja dina
personuppgifter till tredje man samt inte lämnar ut dem till tredje man förutom i det fall lagen skulle kräva det.
Om personuppgifter lämnas ut till tredje man på detta sätt strävar vi efter att säkerställa att bearbetningen av
uppgifterna görs enligt de syften och inom de gränser enligt vilka uppgifterna ursprungligen samlades in.
Det finns ytterligare två fall då personuppgifter som samlats in från dig kan överföras till tredje man. Det
första är om denna webbplats företagsverksamhet och tillhörande kunduppgifter säljs, överlåts eller överförs, i
vilket fall vi skulle kräva att köparen, innehavaren eller mottagaren av uppgifterna behandlar
personuppgifterna enligt denna sekretesspolicy. Det andra fallet då personuppgifter kan lämnas ut till tredje
man är om vi blir skyldiga att göra det på grund av tillämplig lag, domstolsbeslut eller

myndighetsbestämmelse, eller om sådant utlämnande på annat sätt blir nödvändigt som stöd för någon
rättsutredning eller brottsutredning.
Vi kan ta hjälp av externa samarbetspartner vid insamling och bearbetning av de uppgifter som beskrivs i detta
avsnitt och alla sådana utomstående parter kommer att åläggas att följa det som beskrivs ovan.
Rätt till åtkomst
Du har rätt att försäkra dig om att dina personuppgifter alltid är aktuella. I vissa länder har du lagstadgad rätt
att begära att vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom kan du alltid be oss sluta kontakta dig.
Du kanske vill kontakta oss beträffande vår användning av dina personuppgifter. Om du kontaktar oss ber vi
dig uppge namnet på den webbplats där du lämnade uppgifterna samt de specifika uppgifter som du vill att vi
ska korrigera, uppdatera eller radera. Din begäran kommer att behandlas snabbt och korrekt. Begäran att
radera personuppgifter kan omfattas av lagstadgade och etiska krav på arkivering eller bevarande av rapporter
eller dokumentation som vi är ålagda att följa.
Säkerhet och sekretess
För att garantera säkerheten och sekretessen för personuppgifter som vi samlar in på Internet använder vi
datanätverk som skyddas av bland annat brandvägg och lösenord enligt branschstandard. Under
handläggningen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna mot förlust,
missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller destruktion. Samtidigt som vi inte kan garantera att
förlust, missbruk eller ändring av uppgifter inte förekommer, försöker vi förhindra att sådant inträffar.
Överföring av data till andra länder
Vi ingår i Stille-koncernen som har databaser i olika jurisdiktioner. Vi kan överföra dina personuppgifter till
någon av koncernens databaser utanför ditt hemvistland. Även om det land till vilket personuppgifterna ska
överföras inte kräver att vi på tillräckligt sätt ska skydda dina uppgifter kommer vi likväl att försöka
säkerställa att dataöverföringar till Stilles databaser i landet i fråga får tillräckligt skydd.
Användning av anonyma data och cookies
Vi kan samla in och bearbeta anonym information om ditt besök på webbplatsen, till exempel vissa sidor du
besöker och vissa av de sökningar du gör. Sådan anonym information använder vi för att förbättra
webbplatsens innehåll och samla in statistik om de personer som använder vår webbplats för våra
marknadsundersökningar. När vi gör detta kan vi installera "cookies" som kan innehålla information som du
lämnat samt datum och klockslag för ditt besök. De "cookies" vi använder kan inte användas för att ta reda på
en enskild användares identitet. En "cookie" är en liten mängd information som sänds till din webbläsare och
sparas på din dators hårddisk. Cookies skadar inte datorn. Du kan ställa in din webbläsare så att du varnas när
du får en "cookie" och kan välja om du vill godkänna den eller ej. Om du inte godkänner cookien kan det
hända att webbplatsen inte fungerar som avsett.
Säkerhet
Som beskrivits ovan har Stille vidtagit lämpliga och rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du
lämnar till Stille mot åtkomst av eller avslöjande för obehöriga.
Medgivande
GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS SAMTYCKER DU TILL INSAMLING OCH
ANVÄNDNING AV DEN INFORMATION SOM BESKRIVS I DENNA SEKRETESSPOLICY. Genom att
använda eller öppna webbplatsen accepterar du att Stilles insamling och användning av dina personuppgifter
enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy samt Stilles drift och tillhandahållande av webbplatsen enligt
beskrivningen i denna sekretesspolicy inte bryter mot dina rättigheter till sekretess, publicitet eller någon
annan rättighet i samband med skydd av personuppgifter, vare sig enligt sedvanerätt, lag, avtal eller annat. Du
avsäger dig härmed alla sådana anspråk eller rättigheter att föra talan, såväl förutsedda som oförutsedda, så
länge personuppgifterna samlas in, lagras och används enligt denna sekretesspolicy.

Frågor eller synpunkter
Om du har frågor om eller synpunkter på vår sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss.

