Villkor för registrering av hjärtstartare
Här finner du avtalsvillkoren för registrering av hjärtstartare på Sveriges Hjärtstartarregister,
hädanefter kallat SHR. Villkoren kan komma att uppdateras och de nya villkoren presenteras då på
hjartstartarregistret.se. Ändringar i villkoren blir gällande mot dig som registrerad 30 dagar efter det
att de nya villkoren publicerats på hjartstartarregistret.se, om du inte meddelar oss skriftligen inom
dessa 30 dagar att du motsätter dig uppdateringen. Ett sådant meddelande har samma verkan som
att användaren (inklusive registrerade hjärtstartare) tas bort, glöms av registret, om vi inte kommer
överens om någonting annat.

Om Sveriges Hjärtstartarregister
HLR-rådet, 802425-6417, driver SHR. Du kan nå oss via epost till info@hjartstartarregistret.se .
Ytterligare kontaktinformation kan i framtiden stå att finna på vår webbplats hjartstartarregistret.se

Behandling av personuppgifter
Du uppmanas att i största möjliga utsträckning avstå från att mata in personuppgifter som inte är
nödvändiga i den information du delar, eftersom informationen kommer att göras tillgänglig på
kartan och för samarbetspartners enligt nedan.
Genom att godkänna det här avtalet ger du ditt medgivande till att SHR sparar och behandlar de
uppgifter som du lämnar till oss, i syfte att göra hjärtstartare synliga på kartan för att rädda fler liv.
All information om hjärtstartaren kan komma att presenteras för allmänheten på kartan, om du inte
valt att dölja din hjärtstartare på kartan. Om du väljer att dölja din hjärtstartare på kartan kommer
uppgifterna inte att synas för allmänheten på våra kartor.
Du ger även ditt medgivande till att HLR-rådet låter SOS Alarm samt mobila livräddare få tillgång till
all information om din hjärtstartare, även om du valt att dölja den på kartan. Detta i syfte att snabbt
få en hjärtstartare till en person med hjärtstopp och rädda liv.
Du ger även ditt medgivande till att övriga samarbetspartners, t.ex. kommuner, får tillgång till all
information om din hjärtstartare, om du inte valt att dölja din hjärtstartare på kartan. Om du väljer
att dölja din hjärtstartare på kartan kommer dessa samarbetspartners inte att få information om din
hjärtstartare. Samarbetspartners får informationen om din hjärtstartare för att presentera
informationen i sina tjänster, som också syftar till att presentera hjärtstartare på kartan och rädda
fler liv.
Du ger även ditt medgivande till att HLR-rådet bedriver registerforskning om hjärtstartares placering
och användning, baserat på anonymiserad information om hjärtstartare. HLR-rådet kan också lämna
ut anonymiserad information om hjärtstartare till forskningsinstitutioner i syfte att bedriva
registerforskning om hjärtstartares placering och användning, för att kunna rädda liv.
SHR lämnar normalt inte ut personuppgifter som lämnats vid registrering av användare till tredje
part. Dock lämnar vi ut användarens namn och adress till behörigt försäkringsbolag i de fall där
användaren registrerar en hjärtstartare och vid registreringen uttryckligen godkänner detta. Detta
gör vi i användarens intresse, för att eventuell försäkring skall vara giltig, och enbart om användaren
uttryckligen godkänner det.
HLR-rådet ställer som villkor att du som användare inte matar in någon information om
hjärtstartaren som kan klassas som känslig information, vilket inkluderar:

•
•
•
•
•
•

Ras eller etniskt ursprung
Politiska åsikter
Religiösa eller filosofiska övertygelser
Medlemskap i fackförening
Uppgifter som rör sexualitet och hälsa
Genetiska och biometriska uppgifter.

SHR lagrar bara nödvändig information. Om en hjärtstartare ej längre är validerad i systemet eller är
borttagen, kommer informationen om hjärtstartaren att anonymiseras efter en viss tid, som bestäms
av HLR-rådet, dock längst ett år.
Viss information om hjärtstartaren sparas dock i registret längre tid än ett år. Detta görs i syfte att
bedriva registerforskning om hjärtstartares placering och användning, för att därigenom kunna
rädda liv. Som användare godkänner du att följande information om hjärtstartaren sparas för
forskningsändamål:
•

Position för ingången

•

Position för hjärtstartaren

•

Postnummer

•

Postort

•

Anläggningstyp

•

Våningsplan

•

Tillhör hjärtstartaren en s.k. Hjärtsäker zon?

•

Ska hjärtstartaren visas på kartan?

•

Öppettider

•

Information om när hjärtstartaren fanns registrerad i registret

Information, rättelse eller avslutning
Om du vill veta vilken typ av information som finns lagrad i registret om dig som person, vill ha
rättelse av felaktig information eller vill bli glömd av SHR, kontakta SHR
via info@hjartstartarregistret.se

Användning av SHR
För att ta del av våra tjänster förutsätts att du har teknisk utrustning för att kunna ta del av
webbplatsen hjartstatarregistret.se på ett tillfredsställande sätt. Det kan vara genom dator,
surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Du behöver också ha tillgång till de versioner
av programvara som stödjer vår tjänst.

