
Sekretesspolicy Komp

Senast uppdaterad: 4 november 2021 



No Isolation AS (Norge), No Isolation BV (Nederländerna) och No Isolation Ltd 
(Storbritannien) har ett gemensamt ansvar för din personuppgiftsbehandling. 
No Isolation AS har huvudansvar och är första kontaktpunkt. 

Komp är utvecklad med integritet som grundprincip. Vi samlar in så få uppgifter 
som möjligt och har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att skydda de 
uppgifter vi behandlar.

I detta dokument använder vi följande beteckningar för att göra det enklare att 
skilja mellan olika användare:

• Komp-användare: Den som använder Kompen
• App-användare: De som är anslutna till Komp och använder

appen för att kommunicera med den
• Komp-köpare: Den som har köpt Kompen
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Personuppgifter 

Sammanfattning
Vi behandlar personuppgifter om Komp-köpare och app-användare, samt metadata 
om Kompen som samlas in när den används.

Användarkonton
När användaren registrerar sig i appen lägger personen in följande uppgifter: 

● Namn
● Profilbild
● Telefonnummer
● E-postadress

Namn, profilbild och telefonnummer blir synliga för andra app-användare som har 
tillgång till Kompen. Namn och profilbild visas även på Komp-skärmen när du ringer 
samtal, så att det framgår vem som försöker kontakta användaren. Vi använder ditt 
telefonnummer för att skicka det nyckelord som används vid registrering samt 
inloggningskoder. Vid registreringen kan du godkänna att vi får använda e-
postadressen för att skicka information om produkt-uppdateringar och nyheter. Om 
du kontaktar vår kundsupport utanför öppettid kan vi också använda ditt 
telefonnummer och din e-postadress för att kontakta dig.

Uppgifterna raderas när du raderar din användarprofil. Detta kan göras i appen.

Bilder, meddelanden och videosamtal 
Du väljer själv vilket innehåll du vill skicka till Komp-enheten. Innehåll som skickas 
till Komp kan därför omfatta personuppgifter.

Bilder och meddelanden är synliga för Komp-användare och andra app-användare 
som tillhör den aktuella gruppen.

Användarna väljer själva hur länge bilder och meddelanden ska sparas efter att de 
skickats. Dessa kan alltid raderas via appen när så önskas. Om du inte väljer 
visningstid själv kommer innehållet att raderas automatiskt efter två dagar.

Videosamtal
Videosamtal sker mellan två personer. De är end-to-end-krypterade och 
utomstående kan inte få tillgång till dem, inte heller No Isolation. Videosamtal 
lagras inte.
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Uppgifter som används för kundsupport
Vi samlar in metadata för att kunna tillhandahålla kundsupport. Följande metadata 
samlas in:

• Information om trådlösa nätverk (SSID och intern IP-adress)
• Information om huruvida Komp är anslutet till ett nätverk

(online, offline, otillgänglig)

Informationen raderas när det inte längre finns något aktivt abonnemang på Komp 
eller om enheten nollställts.

Vårt administrationssystem
Kunder som använder Komp Pro får tillgång till vårt administrationssystem. Där 
kan de bland annat ange en kontaktperson för varje enskild Komp. 
Administratören kan även se metadata om det trådlösa nätverk som Komp-
enheten är ansluten till. 

Komp Pro  
Komp Pro är en plattform för administration och användning av flera Komp-
enheter och Komp-appar. Den är avsedd för institutioner och kommuner. Som 
administratör kan du se status för samtliga Komp-enheter, samt få en översikt 
över de grupper och personer som tilldelats behörighet att skicka innehåll till en 
eller flera Komp-enheter via appen ”Komp Care”.

Denna kommunikationskanal är åtskild från den vanliga appen, och Pro-
användarna kan inte se vad familjen skickar i sitt system.

Backup
Eftersom vi tar backup på alla våra system tar det en viss tid (max två månader) 
innan innehållet raderas permanent från våra system. Det är endast teknisk 
personal med tystnadsplikt som i sin tjänst har tillgång till säkerhetskopiorna. 
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Inbyggd integritet

Sammanfattning
All data skickas krypterad och endast inbjudna användare kan kontakta Komp-
enheten.

End-to-end-krypterade videosamtal 
Videosamtalen är end-to-end-krypterade. Det innebär att ingen utomstående, 
inte ens No Isolation, kan få tillgång till det strömmade materialet. 

Användare bestämmer lagringstid för sina egna bilder och meddelanden
När en app-användare skickar en bild eller ett meddelande till Komp bestämmer 
hen hur länge bilden ska visas på Komp. När tiden löper ut raderas dessa från 
Komp-appen och No Isolations system (OBS! se våra backuprutiner).  
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Endast inbjudna användare kan kontakta Kompen
Första gången Komp används anger man den engångskod som anges på skärmen. 
När den första app-användaren har registrerat sin användare och anslutit sig till 
Komp måste alla nya användare bjudas in via appen. De kommer att få sin egen 
engångskod. När en ny app-användare läggs till kommer Komp-användaren att få 
ett meddelande om detta på skärmen.

Komp kan stängas av 
Om Komp-användaren inte vill bli kontaktad går det enkelt att stänga av Komp 
genom att skruva på knappen. 

Automatiska samtal

En vanlig fråga är hur vi bedömer att säkerhet och integritet tillvaratas i och med 
att samtalen kopplas fram automatiskt när Komp är påslagen (efter en nedräkning 
på 10 sekunder). Vår bedömning är följande:

● Det är endast användare som fått en inbjudan som kan ringa till Kompen.
För att säkerställa att Komp-användaren vet vem det är som ringer, visas
namn och bild av den som ringer på skärmen.
● När samtalet pågår visas namnet på den som ringer på skärmen. Den som
ringer till Kompen kan därför inte stänga av kameran eller ljuder och låtsas
som att de inte är där. När samtalet avslutats visas texten "Samtalet avslutat"
på skärmen.
● Komp-användaren kan avbryta videosamtalet innan det kopplas upp
genom att skruva på Komp-knappen. Om de önskar att avsluta ett pågående
samtal gör de samma sak.
● Om Komp-användaren inte vill bli kontaktad kan hen stänga av Komp.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att uppgifter 
korrigeras eller raderas. Du har även rätt att lämna in klagomål till berörd 
tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvar
No Isolation AS, No Isolation BV och No Isolation Ltd har ett gemensamt ansvar för 
din personuppgiftsbehandling. Alla företag har ingått ett avtal där ansvaret 
regleras.
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Underleverantörer
No Isolation anlitar följande underleverantörer:

● Amazon Web Services
Detta år vår största underleverantör. Det är ett europeiskt företag vars
servrar finns i Frankfurt. Detta företag har förbundit sig att följa EU:s
standardavtalsklausuler (SCC) samt bindande affärsregler (BCR).

● Twilio Inc.
Ansvarar för en TURN-server (relay server) som sköter kommunikationen
mellan AV1 och användaren (appen). För Komp används även Twilio för att
skicka SMS som möjliggör inloggning till tjänsten.

● MongoDB Inc.
Används för att lagra systemdata som även omfattar kunddata. Detta
företag följer EU:s standardavtalsklausuler (SCC). Behandlingen sker i EU/
EES.

● Functional Software Inc. (Sentry)
Används för att registrera buggar i våra system och appar. Bearbetningen
sker i USA.

● Zendesk
Vår kundchatttjänstleverantör. Bearbetningen sker i USA.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

No Isolation har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR) efterlevs. Vår databehandling sker i Europa och 
inga personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES.

Information om EU-US personskydd och en lista över alla certifierade 
processorer finns på www.privacyshield.gov/    

Vår Kontaktinformation
No Isolation AS
Adress: Trondheimsveien 2, 0560, Oslo, Norge 
Org. nr. 815 716 272
Telefonnummer: +47 908 74 495 
E-post: privacy@noisolation.com
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