Når Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig
Patientforløb, Praksis, Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgningen om tilskud til tandbehandling efter Sundhedslovens § 166. Fordi vi gør det, får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles,
hvad der er formålet mm.
Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor.
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 29190941
Telefon: 97648000
Mail: region@rn.dk
Kontaktoplysninger på Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver.
Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver hedder Karin Bruhn Termannsen. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:




På e-mail: dpo@rn.dk
På telefon: 61 55 55 55
Ved brev til Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


For at tage stilling til om du kan optages i tilskudsordningen. Dette gøres ved at vurdere, om
dine tandproblemer er betydelige og kan relateres til en af følgende sygdomme eller behandlinger:
o Sjøgrens syndrom
o Strålebehandling mod hoved- og/eller halsregionen i forbindelse med cancer.
o Kemoterapeutisk behandling i forbindelse med cancer.
o Sjældne medfødte sygdomme.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er
 Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysninger er tandplejebekendtgørelsen nr. 179 af 28. februar 2012 § 23 (stråle i hoved/hals regionen), § 24 (kemopatienter), § 25
(Sjøgrens), § 26 (Sjælden sygdom) og jf. Sundhedsloven (LBKG nr. 1202 af 14. november
2014) § 166.
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Hvor dine personoplysninger stammer fra
 De indsamlede oplysninger kan stamme fra:
o Dig selv
o Din tandlæge eller tidligere tandlæge
o Hospitalsafdelinger i Danmark
o Andre regioner
o Praktiserende læge
o Din bopælskommune
o Styrelsen for Patientsikkerhed
o Fælles Medicinkort
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:



Identifikationsoplysninger personoplysninger (navn og adresse).
Personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer og helbredsoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:



Regionstandplejekonsulenter
Egen tandlæge

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe Region Nordjylland vurderer at der er et sagligt hensyn til at opbevare oplysningerne.
Du kan læse mere om sletning af oplysninger på Region Nordjyllands hjemmeside
http://www.rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-omdig?accordion-expand=Hvor-lang-tid-opbevarer-Region-Nordjylland-dine-oplysninger
Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Nordjyllands hjemmeside:
http://www.rn.dk/om-region-nordjylland/dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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