Cookie och integritetspolicy

Integritetspolicy på Intersurgicals hemsida
Genom att ansluta till och använda Intersurgicals hemsida accepterar du Intersurgicals integritetspolicy. Om du inte samtycker till
denna integritetspolicy, var vänlig stäng ner denna hemsida.

Icke-personlig information samlas in automatiskt
Intersurgical värnar om sin hemsidas besökare och att skydda dessa. Vänligen notera att vi läser av statistik om våra besökare,
mönster i webbtrafiken och sidans prestations information men denna information delas inte med någon tredje part och inkluderar
inte någon information som kan identifiera besökarna.

Personlig information
I avsikt att svara på era frågor eller behandla framtida interaktiva användarfunktioner kan det behövas att vi frågar efter personlig
information som namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Vi kan använda denna informationen för att besvara din fråga
eller kontakta dig via post, e-mail eller telefon för att informera om nya produkter, tjänster eller kampanjer vi erbjuder. Om du
efterfrågar en tjänst eller skickar in en fråga via vår hemsida kan vi behöva kontakta dig för att få mer information. Däremot kommer
vi inte att skicka vidare denna information till någon tredje part, om inte detta krävs som en del för att fullfölja din fråga eller
begäran. Denna hemsida kan anväda teknik som låter oss samla in information som din IP-adress, operationssystem, din browser,
trafikmönster och webadressen till hänvisande sajt.

Säkerhet
Vänligen notera att även om inget tekniksystem är helt ofelbart, har Intersurgical strävat efter att vidta lämpliga åtgärder för att
förhindra risken för obehörig åtkomst till eller felaktig användning av din personliga information.

Noggrannhet av insamlad data
Intersurgical kommer på eget initiativ eller på din begäran, uppdatera eller radera eventuella felaktiga eller föråldrade
personuppgifter som lagras i samband med driften av denna hemsida.

Besöksidentifiering & Hur vi använder cookies
Då och då kan “cookies” placeras i din dator för att vi ska kunna identifiera dig. Detta gör att vi kan anpassa webbplatsen
för användaren och visa hur, och när, specifika användare besöker sajten. Detta gör det möjligt för oss att ständigt förbättra
webbplatsen för en bättre användarupplevelse. Användandet av cookies är en branchstandard. Cookies lagras på din dator och
används endast för att visa information på din hårddisk som lades dit av en cookie från denna webbplats. Om du inte vill ta emot
cookies kan du ställa in din webbläsare för att hindra dem. Kontrollera hjälpmenyn i din webbläsare för instruktioner, eftersom varje
webbläsare är olika.
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. De viktigaste platser inkluderar YouTube, Twitter, Facebook, Adobe
Flash och Google Analytics men även andra länkar så som till föreningar eller externa abstracts och artiklar. När du lämnar vår
webbplats och länkar till externa webbplatser kan vi inte längre kontrollera din säkerhet och integritet då vi inte kontrollerar dem.

Användarnas beteende
Som användare är du ansvarig för att använda vår webbplats på ett ansvarsfullt och lagligt sätt som inte skadar, hindrar eller
försämrar vår webbplats på något sätt. Skriftlig tillåtelse från Intersurgical krävs om du skulle vilja kopiera vårt material på något
sätt.

Copyright
Intersurgicals webbplats har copyright och är skyddad av lag. Allt material, inkluderat dokument, text, grafik, logor och videor som
visas är skyddade av lag. Skriftlig tillåtelse krävs av Intersurgical om du skulle vilja kopiera vårt material på något sätt.

Förändringar
Intersurgical kan ändra åtkomst till webbplatsen, eller innehåll, när som helst med eller utan notis.
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