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Parterne
Dig
(herefter den dataansvarlige)
og
SYNLAB Medical Digital Services
(herefter den dataansvarlige)

har i henhold til lov nr. 429 af 31.05.2000 med senere ændringer (Persondataloven), §42, stk. 2,
indgået denne aftale om databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den
dataansvarlige (herefter ”Databehandleraftalen”)

Samtykke
Her giver du samtykke til, at dele af dine personoplysninger behandles i Web-Patient.
For at du kan benytte de forskellige løsninger i Web-Patient, kræver Databeskyttelsesforordningen og
Databeskyttelsesloven, at du giver samtykke til, at Web-Patient må behandle visse af dine personlige
oplysninger. Det drejer sig om CPR-nummer, navn, adresse, mobilnummer og de helbredsoplysninger, som
du tillader Web-Patient at behandle for dig.
Web-Patient opbevarer dine personoplysninger sådan, at du til enhver tid har adgang til dem i Web-Patient
systemet ved hjælp af dit personlige NemID eller en anden sikker identifikationsform. Alt efter hvilken type
oplysninger, der er tale om, kan Web-Patient – på din instruks – behandle eller videresende oplysninger til
din praktiserende læge, speciallæge eller andre offentlige eller private parter, som du kommunikerer med.
Du er selv dataejer og dataansvarlig i forhold til de oplysninger, der opbevares om dig, eller som du selv
indtaster i Web-Patient. Din praktiserende læge, speciallæge eller en anden offentlig eller privat part, der har
sendt oplysninger til dig eller rekvireret oplysninger fra dig, er dataansvarlig for de data, de sender til dig eller
modtager fra dig ved hjælp af eller gennem Web-Patient. Databehandleraftalens forpligtelser mellem dig og
Web-Patient varetages for Web-Patients vedkommende af:
SYNLAB Medical Digital Services
Odeons Kvarter 19, 2. tv.
5000 Odense C.
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Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Det gør du ved at kontakte SYNLAB Medical Digital
Services:

Tanja Schouby
Konstitueret databeskyttelsesrådgiver
E-mail: tanja.schouby@synlab.com

Grundlæggende gensidige forpligtelser:
1

Mine forpligtelser og rettigheder som den dataansvarlige part

1.1 Den Dataansvarlige, du, har over for omverdenen som udgangspunkt, ansvaret for at behandlingen af
dine personoplysninger og andre af dig indtastede oplysninger lever op til kravene i
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, der trådte i kraft 25. maj 2018.
1.2 Den Dataansvarlige, du, er ved brug af de tjenester som Databehandler stiller til rådighed i henhold til
denne aftale, forpligtet til at behandle dine personoplysninger og andre af dig indtastede data i
overensstemmelse med bestemmelserne i gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.
1.3 Den dataansvarlige, du, har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om, til
hvilke formål, der må foretages behandling af dine data, herunder behandlingen i Web-Patient.
1.4 Den dataansvarlige, du, er blandt andet også ansvarlig for, at du ikke uforvarende giver adgang for
uvedkommende tredje part til Web-Patient, da der ud over dine egne personlige data også er tale om
andre af dig indtastede fortrolige data. En eventuel sådan håndtering af adgangsrettigheder, ved forsæt
eller blot skødesløs omgang med disse muligheder, som resulterer i uvedkommende adgang til
systemet, vil kunne betyde, at din adgang til Web-Patient inddrages.

2

Databehandlerens - Web-Patients - forpligtelser

2.1 Databehandleren behandler personoplysninger på dine vegne.
2.2 Databehandleraftalens sidste afsnit indeholder nærmere oplysninger om databehandlingen, herunder
om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede data og
varighed af behandlingen.
2.3 Databehandleren behandler tillige dine personoplysninger i det omfang, det kræves i henhold til
gældende EU-lovgivning eller national lovgivning, som databehandleren er underlagt.
2.4 Databehandleren skal ligeledes overholde de til enhver tid gældende regler, der følger af Sundhedsloven
og Persondataforordningen med tilhørende bekendtgørelser.
2.5 Databehandleren skal bistå den dataansvarlige, dig, ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger med opfyldelse af dine rettigheder og forpligtelser til at besvare anmodninger om
udøvelse af dine registrerede data herunder, men ikke begrænset til:
- din ret til at få indsigt i dine data
- din ret til berigtigelse af dine data
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- din ret til sletning af dine data
- din ret til begrænsning af behandling af dine data
- din ret til dataportabilitet af dine data – udlevering af dine data
- din ret til indsigelse vedrørende brugen af dine data

SYNLAB Medical Digital Services’ persondatapolitik i øvrigt:
Behandlingen af dine data sker selvfølgelig i overensstemmelse med gældende lovgivning - primært
Persondataforordningen og Sundhedsdataloven. Derudover har SYNLAB Medical Digital Services en
persondatapolitik, som foruden vores egne yderligere krav til datasikkerhed, også forpligter os selv i forhold
til vores holdninger til borgerens – dvs. dine - grundlæggende rettigheder og vores ansvar i forbindelse med
håndtering af dine data i forhold hertil.

Du finder denne politik beskrevet på vores hjemmeside: smds.dk

Godkendelse af samtykke
Jeg giver hermed samtykke til, at oplysninger behandles som beskrevet i ovenstående samtykkeerklæring.
Og bekræfter endvidere, at jeg er bekendt med nedenstående grundlæggende bestemmelser vedrørende
mit ansvar og mine rettigheder i forbindelse med anvendelsen af de muligheder og den data-adgang, som
jeg opnår i forbindelse med brugen af Web-Patient:

_______________________________
Dig

Dine muligheder og databehandlerens konkrete behandling af dine data
Dine muligheder og databehandlerens konkrete behandling af dine data vil til enhver tid være dokumenteret
og nedskrevet i dokumenter, som er tilgængelige på SYNLAB Medical Digital Services’ hjemmeside i
dokumenterne tilknyttet Web-Patient.
Dine muligheder i forbindelse med brugen af Web-Patient og omfanget af databehandling er i stadig
udvikling, og dine interesser varetages endvidere her gennem de nationalt forankrede samarbejdsorganer.
I regi af MedCom under Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsministeriet er der etableret en
samarbejdsorganisation. Samarbejdsorganisationen består af Web-Patient Brugergruppen og Web-Patient
Patientpanelet, hvor ønsker til funktionalitet og udviklingsopgaver defineres og prioriteres. Interessenterne
bag Web-Patient - er repræsenteret i Web-Patient Brugergruppen og Web-Patient Patientpanelet. Det er
primært borgere, patienter, klinik- og laboratoriefagligt personale, laboratorier, regioner, Praktiserende
Lægers Organisation (PLO), Foreningen Af Speciallæger (FAS) og MedCom under Sundhedsdatastyrelsen.

SYNLAB Medical Digital Services | Odeons Kvarter 19, 2. tv. | 5000 Odense C | Tlf.: +45 7879 7575 | www.smds.dk

3

