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Integritetsmeddelande för BruxApp Research Application   
 
BruxApp Research har skapats och drivs av en internationell multicentrerad forskningsgrupp 
om bruxism med styrgruppen i Italien. Forskningsgruppen driver ingen kommersiell 
verksamhet i Sverige och har inte heller några planer på kommersiell verksamhet i Sverige. 
Applikationen finns tillgänglig på 25 språk och en anpassad version för Sverige har utformats 
av en forskningsgrupp som leds av projektansvarig forskare professor Birgitta Häggman-
Henrikson vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.  
 
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)  
Eftersom styrgruppens arbete kring applikationen genomförs i Italien gäller 
dataskyddsförordningen (GDPR) för vår behandling av dina personuppgifter. Samtliga 
uppdateringar av BruxApp Research kommer, likt nuvarande version, följa 
dataskyddsförordningen (GDPR).  
 
Vi behandlar två typer av uppgifter som rör dig:  
Känsliga personuppgifter  
Detta är uppgifter om dig, din hälsa och dina symtom vid sjukdom. Applikationen har inte 
åtkomst till dina kontakter, din kamera, dina filer eller din GPS data. 
 
Vi behandlar dessa uppgifter så att vi kan undersöka:  
• förekomsten av vakenbruxism i en vuxen population  
• om det finns skillnader mellan kön och ålder 
• om det föreligger ett samband mellan vakenbruxism och ärftlighet 
• eventuella hälsokonsekvenser av vakenbruxism 
 
Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är att du gett oss ditt medgivande. 
På grund av de stränga föreskrifter som gäller oss behöver vi ditt medgivande för att vi ska få 
behandla persondata som rör dig och din hälsa. Detta i sin tur innebär att vi inte kan ge dig 
tillstånd att använda applikationen om du inte ger ditt medgivande eller om du tar tillbaka 
ditt medgivande. Detta eftersom vi inte kan tillhandhålla dig tjänsten utan ditt medgivande. 
Insamlad data hanteras enbart av personer inom forskningsprojektet.  
 
Om du vill att vi ska sluta behandla dina känsliga personuppgifter kan du dra tillbaka ditt 
medgivande när som helst genom att kontakta projektansvarige forskare Birgitta Häggman-
Henrikson (se kontaktuppgifter nedan). När du drar tillbaka ditt medgivande raderar vi alla 
känsliga personuppgifter som vi har om dig. 
 
Andra personuppgifter  
Vi behandlar också dina kontaktuppgifter i syfte att:  
• be om din feedback om projektet 
• hålla kontakten med dig om projektet 
• skicka dig information om nya versioner av applikationen. Vi kommer inte att skicka någon 
e-post som inte är avsedd för dig personligen (t.ex. i marknadsföringssyfte). Vi kommer inte 
att vidarebefodra dina kontaktuppgifter till tredje part. Vi kommer att behålla dina 
kontaktuppgifter i tio år efter din sista kommunikation med oss, eller den sista gången du 
använde applikationen, för ansvarsändamål. Därefter raderar vi samtliga kontaktuppgifter. 
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Datalagring  
Alla personuppgifter som erhålls från dig kommer sparas på Malmö universitets nätverk i 
säkerhetsmappar. Åtkomsten till säkerhetsmapparna är begränsad till den svenska 
forskningsgruppen. Beslut kring åtkomst till säkerhetsmapparna kan enbart göras av 
projektansvarig forskare. Om du vill ta del av dina personuppgifter eller har frågor kring 
Malmö universitets nätverkssäkerhet kan du kontakta dataskyddsombudet (se 
kontaktuppgifter nedan).   
 
Dina rättigheter  
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har du ett antal viktiga rättigheter utan 
kostnad.  
 
Sammanfattningsvis innefattar dessa rätten att:  
• få tillgång till dina personuppgifter  
• kräva att vi korrigerar eventuella misstag i de uppgifter vi har om dig  
• kräva radering av personuppgifter som rör dig i vissa situationer  
• erhålla de personuppgifter som rör dig som du har tillhandhållit oss, på ett strukturerat, 
vanligt använt och i ett av maskin läsbart format, samt har rätt att överföra dessa uppgifter 
till en tredje part i vissa situationer  
• invända mot att beslut tas automatiskt vilket leder till rättsliga effekter som berör dig eller 
på ett liknande sätt påverkar dig signifikant  
• invända i vissa andra situationer mot vår fortsatta behandling av dina personuppgifter  
• på annat sätt begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter 
 
Om du vill utöva någon rätt ber vi dig mejla, ringa eller skriva till projektansvarig forskare 
med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Om du anser att vi har behandlat dina 
personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av 
sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare 
Datainspektionen) med klagomål. Datainspektionen bytte namn till 
Integritetsskyddsmyndigheten 1 januari 2021 efter beslut från regeringen. Adressen till deras 
nya webbplats är www.imy.se. 
 
Kontaktuppgifter  
 
Projektansvarig forskare  
Professor Birgitta Häggman-Henrikson  
Birgitta.haggman.henrikson@mau.se  
Malmö universitet  
205 06 Malmö 
040-6658417 
 
 
Dataskyddsombudet vid Malmö universitet  
dataskyddsombud@mau.se 
https://mau.se/om-webbplatsen/ 
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