Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Wellspect HealthCare
Svarspost 410145900
431 20 Mölndal

WELLSPECT

SUPPORT PROGRAM
På Wellspect värdesätter vi människorna bakom våra framgångar. Genom tusentals
användare och sjukvårdspersonal världen över vet vi att samarbete är den bästa
grunden för att kunna utveckla kontinensvården, erbjuda innovativa produkter och
tjänster och därigenom bidra till att våra användare kan leva det liv som de önskar.
Med välkända varumärken som LoFric® och Navina™ är vi världsledande inom produkter
livsförbättrande lösningar och varje dag eftersträvar vi att göra skillnad för alla dem
som behöver våra produkter och tjänster.
Wellspect. En verklig skillnad.
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Wellspect Support Program

Wellspect erbjuder dig som använder Navina™ Systems ett kostnadsfritt supportprogram
under det första året. Supporten innebär att du får en personlig kontakt på Wellspect som
regelbundet ger dig stöd och råd runt din användning av Navina Systems.
För att kunna ta del av Wellspect Support Program måste du ha Navina Systems
utprovat och förskrivet av vårdpersonal, som också ska ha gett dig träning på hur det
används. Välkommen att ringa oss på tel. 031-376 40 20 för mer information.

Förnamn
Efternamn

UTVÄRDERING

Adress

DAG 1
Uppstart – när
kontaktuppgifterna
erhållits

1 VECKA

2 VECKOR

1 MÅNAD

2 MÅNADER

VAR 3:E MÅNAD

1 ÅR AVSLUTNING

Postnummer/stad
Telefonnummer
E-mail adress

Behandling av personuppgifter

Genom att anmäla dig till vårt support program erhåller du:

Vad du samtycker till: Genom att fylla i dina kontaktuppgifter ovan godkänner
du att Wellspect HealthCare och dess dotterbolag (”Wellspect”) samt deras kontrakterade samarbetspartners får samla in och behandla dina personuppgifter i
syfte att ge dig bästa support vid din beställning och användning av Wellspects
produkter, erbjuda dig marknadsföring samt andra uppdateringar via e-mail,
post eller telefon.

12 månaders regelbunden support
	
Jag samtycker till samtlig support ovan

Personlig kontaktperson
navinasystems.se
Navina utbildningsapp

Anmäl dig redan idag!
Fyll i blanketten på sista
sidan och skicka in eller
registrera dig direkt på
navinasystems.se

Om inte, klargör vad du samtycker till
A
 tt erhålla support vid din beställning och användning av
Wellspects produkter
Att erhålla marknadsföring samt andra uppdateringar via
e-mail, post eller telefon

Hur Wellspect kommer att behandla dina personuppgifter: Personuppgifts
ansvarig är DENTSPLY IH AB, org. nr. 556051-8812. Den rättsliga grund vi använder vid insamlande av dina personuppgifter är samtycke och du kan när som
helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer enbart att behandla dina uppgifter inom
Wellspect HealthCares organisation eller kontrakterade samarbetspartners.
Eftersom Wellspect Healthcare tillhör en global koncern kan uppgifterna komma
att överföras till något av koncernbolagen eller samarbetspartners utanför det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. All överföring av personuppgifter
kommer att ske i syfte att stödja de ändamål som beskrivs ovan och vi kommer
se till så att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid hantering av dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt med
hänsyn till ändamålet med behandlingen och max en månad efter det att du
önskat återkalla någon av ovan tjänster om vi inte är juridiskt skyldiga att behålla
informationen.
Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter, vill få tillgång
till vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vill återkalla samtycket, har
invändningar mot behandlingen eller vill kräva rättelse eller radering av dina
personuppgifter, kontakta DENTSPLY IH AB, Wellspect HealthCare, Box 14,
431 21 Mölndal eller Data Protection Officer på privacyoffice@dentsplysirona.
com. Om du har klagomål på vår behandling som du inte vill framföra direkt till
oss kan du vända dig till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.

