Dato 14-02-2019
Sagsnr. 4-1010-472/2

cala
Tlf.: 93 51 42 84

SAMTYKKEERKLÆRING TIL DELTAGELSE I FOKUSGRUPPE OM SMERTER
Du giver hermed tilladelse til, at Sundhedsstyrelsen må benytte de oplysninger, der er angivet
i denne samtykkeerklæring. Oplysningerne vedrører et fokusgruppeinterview om smerter som
led i en informationsindsats på smerteområdet.
Projektet er forankret i Sundhedsstyrelsen, og kommunikationsbureauet Operate A/S foretager
fokusgruppeinterviewet og den efterfølgende behandling af oplysninger i anonymiseret form.
Oplysningerne i denne samtykkeerklæring vil kun blive videregivet til Operate A/S i aggregeret og anonymiseret form, eksempelvis at fokusgruppen indeholder personer i alderen fra 18
år til 45 år.
Behandlingen af dine personoplysninger sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, på baggrund af dit samtykke.
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, hvorved Sundhedsstyrelsen vil fjerne de indsamlede oplysninger. Der er ingen negative konsekvenser forbundet med at trække samtykket
tilbage.
Henvendelse ved ønske om tilbagetrækning af samtykke skal ske skriftligt til:
Casper Larsen
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Telefon: +45 93 51 42 84
Mail: cala@sst.dk
Der vil i kraft af denne aftale blive behandlet persondata om dig. Behandlingen af dine oplysninger fremgår af dette dokument. De fremsendte personoplysninger vil blive arkiveret i
Sundhedsstyrelsens journalsystem på sagsnr.: 4-1010-472/2 efter reglerne i arkivloven.
Undertegnede accepterer, at Sundhedsstyrelsen må kontakte mig.
Navn:
Telefonnummer: _____________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________

Alder (år): ____________________________________________________
Bopælskommune: ______________________________________________________
Er du i beskæftigelse (minimum én times betalt pr. uge) eller under uddannelse? (Ja/Nej):
_______________
I hvor lang tid har du oplevet smerter? (antal måneder/år): _____________________
Hvilken smertetype/diagnose (fx længderygsmerter, fibromyalgi) har du?:
_________________________________________________________________

Ved at underskrive giver du samtykke til, at Sundhedsstyrelsen må videresende de ovennævnte oplysninger i aggregeret og anonymiseret form til Operate A/S. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet sikkert og fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med
denne fokusgruppe.
Med fremsendelse af dette dokument som digital post via e-boks eller ved min underskrift giver jeg mit samtykke:
Dato: ______________________________________________________________
Underskrift:

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Der gælder dog visse begrænsninger i disse rettigheder, når en offentlig myndighed behandler
dine oplysninger.
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Du har:
•

Ret til at se hvilke oplysninger, vi behandler om dig (indsigt)

•

Ret til at få rettet urigtige eller vildledende oplysninger (berigtigelse)

•

Ret til at få slettet oplysninger i visse tilfælde (ret til at blive glemt)

•

Ret til vi stopper behandlingen af oplysninger (begrænsning af behandling)

•

Ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling (indsigelse)

•

Ret til at få overført dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver
Sundheds- og Ældreministeriet
Att.: Helle Ginnerup-Nielsen
Holbergsgade 6
1057 København K.
Tlf. 72 26 90 00
databeskyttelse@sum.dk
Sådan bruger du dine rettigheder
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du skrive en digital post til os via Borger.dk.
Dermed kan vi sikre os, at du er den, du siger, du er. Af sikkerhedsmæssige årsager skal det
ske på denne måde.
Sikkerhed
Sundhedsstyrelsen har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet, misbrugt, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
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Selv om sikkerheden er meget høj, kan vi ikke garantere 100 procent sikkerhed. Det kan være
en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk eller i papirform. Du afgiver således dine personoplysninger på eget ansvar.

Så lang er sagsbehandlingstiden
Vi skal besvare din henvendelse inden for fire uger, og vi bestræber os altid på at have et fyldestgørende og endeligt svar på din henvendelse på det tidspunkt. I enkelte tilfælde kan det
tage længere tid. Er det tilfældet, vil vi inden for fire uger altid oplyse dig om, hvornår du så
kan forvente svar.
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.
Vi vil dog opfordre dig at kontakte os inden, du klager. Så har vi mulighed for at svare på
dine spørgsmål om vores behandling af personoplysninger og eventuelt efterkomme dine ønsker, hvis du mener, at vi bør behandle dine oplysninger på en anden måde, end vi gør.

4

