
 

  

 

   
 

Uppdaterat den 1.2.2021 

Användarvillkoren för Suomen Neurolaboratorio Oy:s 

webbsida (www.neurolaboratorio.fi).  
 

Genom att öppna denna webbsida förbinder du dig att följa dessa användarvillkor. 

Godkänner du inte användarvillkoren, använd då inte denna webbsida.  

 

Att använda webbsidan 

Webbsidan produceras huvudsakligen av Suomen Neurolaboratorio Oy (SNL), 

Universitetsgatan 19 A, 20100 Åbo. Telefon 02-4140800. E-post: info@neurolaboratorio.fi 

SNL ger rätt till att bläddra på sidan och ladda ner material från sidan enbart i ett personligt, 

icke-kommersiellt syfte. Den som använder sidan ska behålla alla upphovsrättsuppgifter i 

originalmaterialet och övrig information om äganderätten i alla kopior av materialet. Sidans 

material får inte bearbetas, efterbildas, användas offentligt, presenteras, delas eller på annat 

sätt offentliggöras eller användas i kommersiellt syfte utan ett skriftligt medgivande på 

förhand från SNL.  Det är förbjudet att utan ett skriftligt tillstånd använda sidans material i 

vilket syfte som helst på andra webbsidor eller webbaserade miljöer. 

Rättigheterna, inklusive upphovsrättigheterna för materialet på denna sida ägs av SNL. 

Suomen Neurolaboratorios firmanamn och logotyp är skyddade beteckningar och 

varumärken.  

Det är tillåtet att använda pressreleaser, övrigt på sidan publicerat material, prislistor och 

övriga dokument avsedda för publikt ändamål förutsatt att källan till informationen omnämns 

vid användning. 

SNL kan när som helst utan förhandsbesked och av vilken anledning som helst ändra på 

användarvillkoren, utseendet, innehållet, tillgängligheten för sidorna samt på sidorna 



 

  

 

   
 

tillhandahållna tjänster och sidornas övriga egenskaper eller avsluta tjänsten. SNL kan med 

anledning av underhålls- och uppdateringsåtgärder avbryta tjänsten under obestämd tid. 

 

Ansvar 
 

SNL svarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av att dessa sidor eller 

elektroniska tjänster används eller deras användning förhindras eller därmed relaterade 

skador. SNL garanterar inte att webbsidorna fungerar utan avbrott eller felfritt. Elektronisk 

information publicerad på SNL:s webbsidor har producerats enbart i upplysningssyfte utan 

åtagande.  

Användaren av webbsidan svarar för att uppgifterna som ges via sidorna är korrekta . 

Användaren försäkrar och svarar för att inget material som sänds till dessa sidor är 

lagstridiga, osakliga eller för övrigt olämpliga i sammanhanget. Användaren ska med alla 

rimliga metoder säkerställa att det sända materialet inte innehåller virus eller på annat sätt är 

skadligt.  

SNL svarar inte för till dessa webbsidor länkat material som producerats eller publicerats av 

en tredje part. 

 

Personuppgifter 
 

SNL hanterar personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagen 

och tillämplig speciallagstiftning och sörjer för att integritetsskyddet förverkligas i all 

hantering av personuppgifter. Insamlade användardata (bl.a. tidsbokning) från tjänster som 

förutsätter registrering utgör en del av SNL:s kundregister och används bara för syften som 

definierats i registerbeskrivningen. Registerbeskrivningarna är tillgängliga på SNL:s 

webbsidor. SNL kan även hantera personuppgifter från en annan personuppgiftsansvarig 

(exempelvis kundorganisation) varvid hanteringen sker i egenskap av ett 



 

  

 

   
 

personuppgiftsbiträde eftersom registeransvaret ligger på annat håll. I båda fallen iakttas hög 

dataskyddsnivå. SNL kan ändå samla in, hantera och analysera data om användning av 

webbsidor, trafik, händelser och övriga sidorelaterade statistiska data.  

 

E-post och dess användning 
 

I ett öppet datanät kan konfidentialitet för epostmeddelanden inte garanteras. Användarna ska 

undvika att förmedla personuppgifter, övriga konfidentiella eller sekretessbelagda uppgifter 

till SNL med e-post utan pålitlig kryptering. SNL är inte skyldig att verkställa begäran om 

tjänster som förmedlats genom öppen e-post. SNL sänder aldrig uppgifter från 

patientdokument eller annat konfidentiellt material genom okrypterad e-post.  

SNL har rätt att på användares begäran per e-post tillställa data till en e-postadress som 

användaren anvisat.  SNL svarar inte för några direkta eller indirekta skador åsamkade av 

meddelanden sända i ett öppet datanät. 

 

Tillämplig lag 
 

Finländsk lagstiftning tillämpas på tvister som härstammar från SNL:s webbsidor eller deras 

innehåll. Eventuella meningsskiljaktigheter ska främst lösas genom förhandlingar eller 

förlikningar. Eventuella konflikter som inte kunnat lösas genom förhandlingar handläggs på 

Åbo tingsrätt. 

 

Användning av cookies 
 

På SNL:s webbplats kan cookies/kakor användas. Cookies är data som beskriver 

användningen av nättjänsten och sparas på användarens dataterminal. Med hjälp av cookies 



 

  

 

   
 

kan vi utveckla funktioner och tjänster på våra webbsidor och säkerställa att de svarar bättre 

än förr på användarnas behov. 

Med hjälp av anonyma cookies kan man spara bl.a. IP-adress, besökstidpunkten, använd 

webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome), besökta sidor, nätadress från vilken 

webbläsaren har kommit till webbsidan samt server från vilken webbläsaren har kommit till 

webbsidan. Informationen från cookies kan användas även för riktad marknadsföring varmed 

reklam kan visas till de anonyma webbläsargrupperna bl.a. med hjälp av den sociala medians 

remarketingfunktion. 

Om du inte vill att cookies sparas på din dator kan du förhindra att de används. Det sker 

genom webbläsarens inställningar t.ex. under rubriken Skydd. Cookies kan även aktiveras när 

som helst. Cookies ska tillåtas när du bokar tid på nätet. Användningen av cookies 

säkerställer att vår webbsida fungerar rätt för dig. 

 

Användning av analys vid tidsbokning på nätet 
 

Från SNL:s tidsbokning online kan data samlas om användarnas sätt att röra sig i tjänsten till 

exempel genom Google Analytics. Dessa data används till att utveckla tjänsten.  

Det samlas data om vilken webbläsare som har använts (operativsystem, webbläsare, 

bildskärmsupplösning), nätanslutning, bläddrade sidor och därmed relaterad data (till 

exempel tid som tillbringats på sidan), vilken väg till sidan som använts (t.ex. reklam eller 

webbsida). 

Alla ovannämnda data sparas helt anonymt varför de inte kan kopplas till personen som 

använt webbsidan eller IP-adressen. Med andra ord samlar analysen inga data med vilken 

användaren kan identifieras eller kännas igen. I situationer där webbsidan kan identifiera 

användaren samlas inga personuppgifter. Data används inte för marknadsföring och den 

överlämnas aldrig till en tredje part. 


