
Garanti i særklasse
For å vurdere hvorvidt du kvalifiserer til å gjøre krav på 
garantiordningen MENTORløfte for brystimplantater 
fra MENTOR®, må Mentor Medical Systems B.V. innhente 
følgende informasjon gjennom sin lokale virksomhet 
eller fra din kirurg.

I tilfelle av et krav, vennligst sørg for at du fyller ut 
dette skjemaet og returnerer det til din kirurg, som så vil 
videresende det til riktig lokal Mentor-representant.

Om du er usikker på noe av ovenstående, vennligst spør 
din kirurg om hjelp.
INFORMASJON OM PERSONVERN
Mentor vil bruke denne informasjonen til å kommunisere med deg, til å vurdere hvorvidt du kvalifiserer for
garantiordningen Mentorløfte, samt til å utføre sine forpliktelser under garantiordningen Mentorløfte. For 
disse formål kan din personlige informasjon bli overført til, og delt med, andre firma innenfor selskapsfa-
milien Johnson & Johnson (selskap tilknyttet J&J) og tredjeparter som arbeider på våre vegne. Disse kan 
finnes utenfor landet du bor i (inkludert USA), og kan derav ha andre regler for personvern. Hensiktsmessige 
tiltak er dog på plass for å beskytte din personlige informasjon når den overføres til selskap tilknyttet 
J&J og/eller tredjeparter i slike andre land. Mentor vil ta vare på din informasjon i den tidsperioden som 
er nødvendig for å utfylle hensikten som beskrevet over, med mindre en lenger oppbevaringsperiode er 
nødvendig, eller tillatt ved lov, eller for på annen måte å etterkomme en juridisk forbliktelse. Om du har 
noen spørsmål, eller om du ønsker å be om tilgang til, korrigering, eller sletting av noe som helst personlig 
informasjon, vennligst kontakt oss direkte på: Medistim Norge AS • Postboks 6631 Etterstad, 0607 Oslo  
Tlf: +47 23 03 52 50 • E-mail: norge@medistim.com
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