Information om behandling af personoplysninger
COVID-19 Antigentest
(Version 1.1)
Efter aftale med Region Midtjylland, på vegne af de Danske Regioner, udbyder og udfører Copenhagen
Medical A/S COVID-19 antigentest. Med denne information vil vi oplyse dig om, hvordan vi indsamler
og
behandler
dine
personoplysninger,
i
overensstemmelse
med
reglerne
i
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
1.

DATAANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN

Copenhagen Medical A/S
Sankt Annæ Plads 11
DK-1250 København K, Denmark
CVR: 29519226
Du kan kontakte os på support@cphmed.com og +45 32 42 24 55.
2.

HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER

For at gennemføre testen, indsamler og behandler vi følgende oplysninger:
Følsomme oplysninger
Fortrolige oplysninger
Almindelige, ikke følsomme oplysninger

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Biologisk materiale
Testresultat (positiv/negativ)
CPR-nummer
Navn
Mobiltelefonnummer
Dato og sted for test
Testtype

Vi modtager oplysningerne direkte fra dig, i forbindelse med udførelse af testen:
a) Når du ankommer scanner vi dit sygesikringskort, så vi har oplysninger der entydigt kan
identificere dig: dit navn og dit CPR-nummer. Har du ikke et sygesikringskort, indtaster vi dit
navn og CPR- nummer manuelt.
b) Vi beder dig også oplyse dit mobiltelefonnummer.
c) Vi indsamler biologisk materiale ved podning.
d) Testresultatet viser om du har COVID-19 (positiv/negativ).
3.

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE
PERSONOPLYSNINGER

Formålene med behandlingen er:
a) At gennemføre testen for at påvise om du har COVID-19 eller ej og sende dig en sms med et
link, så du kan tilgå testresultatet.
b) At videregive oplysninger om en positiv test med dit navn og CPR-nummer. til Styrelsen for
Patientsikkerhed, til overvågning af epidemiens udvikling og smitteopsporing.
c) At videregive oplysninger, som entydigt kan identificere dig samt at du har fået foretaget en
test, til regionsrådene, med henblik på at opnå kompensation for udførelsen.

Retsgrundlaget for behandlingen er §§ 1-2 og 4 i Bekendtgørelse 2020/1919 om private testudbyderes
anmeldelse af positive resultater af test for COVID-19 med henblik på smitteopsporing og kompensation
jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 (g), jf. art. 6, stk. 1 (b, c og f) jf. Databeskyttelseslovens §
7, stk. 4.
4.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed og danske regioner til de i pkt.
3 anførte formål.
Vi overlader dine oplysninger til vores databehandlere, der behandler oplysningerne på vores vegne og
i henhold til vores instruks. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. at operere et digitalt
registreringssystem samt destruktion af biologisk materiale.
Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og
er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle
databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
5.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter dine personoplysninger når vi ikke længere har et formål med at gemme dem. Det vil som
hovedregel ske:
Biologisk materiale
Mobiltelefonnummer
Testtype, dato og sted for test, testresultat, CPRnummer og navn

6.

Testen smides ud efter 15 minutter, hvorefter den
sendes til sikker destruktion.
1 måned.
Vi er forpligtet af Journalføringsbekendtgørelsen
§ 15 (BKG 2018/530) til at opbevare indførsler i
journalen i 10 år.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os som anført i pkt. 1.
•

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,

•

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

•

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.

•

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset
fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

•

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.
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.

