PRIVATLIVSPOLITIK for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler kirurgisk klinik Svendborg en række personoplysninger om dig i det omfang det er relevant
for behandingen af netop dig:



Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer.
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.)

Vi overholder vores forpigtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, persondataloven ,databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er
ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde
ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

I tilfælde af at det har betydning for din behandling i klinikken, indsamler vi personoplysninger om
dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Kun i det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse , diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt.
Samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Opbevaringsperiode
Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne
formål. Vi har dog i henhold til jjournalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum
10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde , hvor vi er nødsaget til at opbevare
dine personolysninger i længere tid , f.eks. i forbindelse med en evt klagesag eller erstatningssag,
hvor oplysningr i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på
Kirurgisk klinik Svendborg
Speciallæge lene peitersen
Havnepladsen 3A
5700 Svendborg
62214080
Oprettet
22.5.2018
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