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Formål
Oplysningerne indsamlet i forbindelse med behandling på klinikken bruges til at udføre den korrekte
behandling af dig og føre den lovpligtige patient journal.
Hos gynækolog Danny Svane tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor
vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Klinikken er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:
spl@dannysvane.dk
Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du
behandles på klinikken, indhenter vi en række informationer om dig.
I forbindelse med behandlinger behandles typisk følgende typer af oplysninger: CPR nr., navn, adresse,
telefonnummer, e-mail, journalnotater, skanningsbilleder, blod/celle prøver, oplysninger om din læge.
Om nødvendigt for behandlingen slår vi dig op i FMK, hvor vi kan se oplysninger om eventuel recept
medicin, eller for at ordinere medicin til dig. Klinikkens retsgrundlag til behandling af personoplysninger om
patienter skal findes i sundhedsloven.
Derudover indsamles kontaktoplysninger på diverse leverandører og samarbejdspartnere i klinikkens
interesse, med det formål at kommunikere og afregne.
Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores
fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at
indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan
også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om
relevante ændringer i dine data. Du kan benytte infoskemaet som ligger i venteværelset til at meddele os
dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi bliver opmærksomme på at data ikke
er korrekt opdatere vi oplysningerne i samarbejde med dig.
Periode for opbevaring
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.
Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter
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seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i
så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder
underleverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke
anvende dem til egne formål.
Klinikken videregiver, med dit forudgående samtykke, i nogle tilfælde oplysninger til andet
sundhedspersonale, forsikringsselskaber og tolke bureauer. Indberetning af laboratorieprøver til
sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske
undersøgelser i medfør af autorisationsloven
Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig
beskyttelse.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger,
retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset
oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Privatlivspolitik ifm. rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder
med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke
videregivet til andre udenfor virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet.
Herefter vil ansøgning og bilag slettes.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag ikke. Der sendes svar med det samme til
ansøger. Skulle der være en ledig stilling i nærmeste fremtid orienteres ansøger om at vi gemmer
ansøgningen i en defineret periode. Herefter slettes ansøgning og bilag.
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