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•

Hörselvårdsregistret ägs och drivs av branschorganisationen Svensk Hörsel.

•

Registret syftar till att underlätta informations- och erfarenhetsutbyte mellan samtliga inom svensk
hörselvård verksamma enheter, företag och personer.

•

Registret ska endast innehålla sådana uppgifter som behövs för yrkesmässiga kontakter inom
hörselvården och ska inte innehålla personnummer eller uppgifter av privat karaktär.

•

Den information som förmedlas till kontakter hämtade från Hörselvårdsregistret ska inte ha
karaktären av reklam eller syfta till försäljning.

•

Registret ska vara tillgängligt via Internet med ingång via Svensk Hörsels hemsida.

•

Hörselvårdsregistret baseras på frivillighet; personer eller verksamhetsenheter ska kunna avstå eller
avsäga sig från att stå med i registret i enlighet med reglerna för GDPR.

•

Alla personer som finns med i registret ska ha rättighet att se och söka i Hörselvårdsregistret genom
personlig inloggning och lösenord.

•

Rättighet att exportera registeruppgifter har, utöver Svensk Hörsel, endast den person som är ansvarig
för respektive verksamhetsenhet eller den som är utsedd till registeransvarig inom
verksamhetsenheten.

•

Registret ska utgå från och omfatta samtliga verksamhetsenheter inom svensk hörselvård, såväl privat
som offentligt driven verksamhet med hörselvårdande patient/kundkontakter, medlemsföretag i
Svensk Hörsel, övriga betalande leverantörsföretag av betydelse för hörselvården samt
utbildningsverksamheter, institutioner samt inköpsverksamheter.

•

Med utgångspunkt från de verksamhetsenheter som ingår i registret kan Hörselvårdsregistret även
omfatta de personer som har anställning eller annan för hörselvården väsentlig knytning till en sådan
verksamhetsenhet.

•

Införande och tillgång till registret är gratis för alla utom för leverantörsföretag som inte är
medlemmar i Svensk Hörsel. Leverantörsföretag som inte är medlemmar i Svensk Hörsel får finnas i
registret endast mot erläggande av en årlig avgift som fastställs av Svensk Hörsels styrelse.

•

Intresse- och yrkesorganisationer kan gratis finnas med sina kontaktuppgifter och anställda i registret
men får rättighet att exportera registeruppgifter endast mot erläggande av den årliga avgift som
styrelsen fastställer.
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