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Privatlivspolitik for CT-Klinikken A/S 

Information om vores behandling af personoplysninger og dine 

rettigheder. 

CT-Klinikken tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi har derfor 

vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvilke personlige oplysninger 

CT-Klinikken indsamler i forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling 

og hvordan vi deler dem med andre. 

CT-Klinikken er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler og vi sikrer, at 

dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU´s 

databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler og 

love.  

Dataansvarlig 

CT-Klinikken A/S  

Brendstrupgårdsvej 21 A,stuen.  

8200 Aarhus N 

CVR: 30908538 

Tlf. 88802660 

Mail: info@ctklinikken.dk 

Website: www.ctklinikken.dk 

  

Databeskyttelsesrådgiver 

Har du spørgsmål til CT-Klinikkens behandling af dine oplysninger, er du 

velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver 

Pia Baasch Madsen, pb@ctklinikken.dk eller tlf. 88802660 

 

Typer af oplysninger  

CT-Klinikken indsamler og behandler forskellige personoplysninger om dig med 

speciel hensyn til, hvilke der er relevante for din diagnostik og behandling:  

Almindelige kategorier af personoplysninger:  

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, forsikringspolice 

familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. I visse 

tilfælde behandles personoplysninger om pårørende som du selv eller dine 

pårørende har afgivet, eks. navn og kontaktoplysninger. 

mailto:info@ctklinikken.dk
http://www.ctklinikken.dk/
mailto:pb@ctklinikken.dk
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Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):  

Helbredsoplysninger som journaloplysninger, prøvesvar, tests, tidligere røntgen- 

og skanningsbilleder, billeddiagnostiske beskrivelser, seksuelle forhold, race eller 

etnisk oprindelse samt religiøse forhold.  

 

 

Formål  

Hver gang du søger, at få udført en CT-skanning hos CT-Klinikken, registrerer vi 

personoplysninger om dig i vores røntgen informationssystem (RIS).      

Tidligere relevante billeddiagnostiske undersøgelser og beskrivelser rekvireres og 

arkiveres i vores røntgeninformationssystem (RIS) og billedarkiv (PACS). 

Dette gør vi for, at sikre korrekt skanning og en optimal diagnostik. 

Behandling af dine personoplysninger er lovmæssigt fastsat i Persondataloven, 

Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen. 

Visse persondatabehandlinger kræver dit samtykke f.eks skal vi have samtykke 

for at kunne sende dig mails, sms eller videregive dine oplysninger. Du vil derfor 

blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, når du indkaldes til skanning på 

CT-Klinikken. 

Personalet ved CT-Klinikken har tavshedspligt, når det gælder oplysninger om dit 

helbred og andre personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under 

din behandling. Som udgangspunkt må ingen oplysninger derfor udveksles uden 

dit samtykke. Det gælder f.eks. oplysninger til din praktiserende læge, til 

pårørende og til andre myndigheder. 

Personale, som er direkte involveret i det aktuelle behandlingsforløb, kan 

udveksle information om dette uden indhentet samtykke. 

CT-Klinikken videregiver aldrig oplysninger i videre omfang end påkrævet til det 

konkrete formål. Personalet vurderer derfor altid relevansen af oplysninger, der 

videregives. Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig, at der videregives 

oplysninger. 

Derudover findes der konkrete situationer, hvor sundhedspersonalet kan 

videregive helbredsoplysninger uden dit samtykke eller direkte har en pligt hertil. 

Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke videregivelsen 

er sket. Tilbagekaldelse har ikke betydning for lovligheden af behandlingen 

foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykke. 

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end aktuelle behandling 

gælder i et år.  

Regler om videregivelse af helbredsoplysninger samt behandling af 

personoplysninger findes i Lov om patienters retsstilling (1998) og i 

Sundhedsstyrelsens Vejledning om information og samtykke og om videregivelse 

af helbredsoplysninger m.v. (1998), Sundhedsstyrelsens Vejledning om 

sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patientens 

pårørende (2002) samt EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) (2018). 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:  

https://stps.dk/da/om-os/love-og-regler/patientklagecentret/historiske-for-oevrige-historiske-love-mv,-henvises-til-punkt-1-4/patienters-retsstilling/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2002/vejledning-om-sundhedspersoners-tavshedspligt-dialog-og-samarbejde-med-patienters-paaroerende
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2002/vejledning-om-sundhedspersoners-tavshedspligt-dialog-og-samarbejde-med-patienters-paaroerende
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2002/vejledning-om-sundhedspersoners-tavshedspligt-dialog-og-samarbejde-med-patienters-paaroerende
https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf
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 Administration og dokumentation af undersøgelse, diagnostisk og 

behandling af dig. 

 Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger, sygehuslaboratorier 

og sygehuse, samt offentlige myndigheder, jvf. gældende lovgivning. 

 Kommunikation med forsikringsselskaber vedr. accept af undersøgelse.  

 Medicinordinationer. 

 Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.  

 Afregningsformål  

 Kontinuerlig kvalitetssikring og udvikling af de ydelser CT-Klinikken 

udfører.  

 Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder 

EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant 

sundhedsretlig lovgivning, f.eks.: 

·Dokumentationspligt 

·Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og   

juridisk hjemmel for behandlingen  

·Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre 

uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller 

distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (Denial-

of-service-attack) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske 

kommunikationssystemer.  

·Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til 

individer og myndigheder. 

·Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre. 

·Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder. 

·Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter. 

·Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.  

Frivillighed  

Når CT-Klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du 

personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse 

personoplysninger til CT-Klinikken. Konsekvensen af ikke at give 

personoplysningerne vil være, at det i nogle tilfælde ikke er muligt jvf. formålene 

ovenfor, at undersøge, diagnosticere eller behandle dig.  

 

Kilder  

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre 

sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i 

elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i 

overensstemmelse med denne privatlivspolitik.  

Videregivelse af personoplysninger  

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering 

eller den fremadrettede behandling af dig, vil dine personoplysninger blive 

videregivet og delt med følgende modtagere:  

 Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er 

nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb  
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 Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske 

kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Politiet, Sociale 

myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der 

foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.  

 Du har som patient adgang til dine egne oplysninger  

 Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de 

sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.  

 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for 

patientbehandling  

 Videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer og 

forsikringsselskaber. 

 Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser  

 Ved videregivelse af CT-beskrivelser, videregives oplysninger til den 

henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus. 

 I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller 

forsikringsselskaber. 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger  

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine 

personoplysninger er:  

 Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og 

videregives almindelige personoplysninger i medfør af 

databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme 

personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af 

databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).  

 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om 

dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens 

kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler 

(journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens 

kap. 9.  

 Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af 

patienter videregives efter reglerne i sundhedsloven.  

 Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes 

løbende til regionens afregningskontor efter reglerne i sundhedsloven.  

 Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter 

reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning 

af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også 

videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.  

 CT-beskrivelser sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til 

henvisende sygehus efter reglerne i sundheds- lovens kap. 9.  

 Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit 

forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) 

og 9(2)(a).  

 Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit 

forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.  

 Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes 

nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, 

der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.  

Brug af databehandlere  

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos CT Klinikkens 

databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra CT- 

Klinikken. Vore databehandlere er pr. 1.1.2020  
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Novax A/S  

User IT Aps 

 

Opbevaringsperiode og dataminimering 

CT-Klinikken opbevarer personoplysninger og skanningsbeskrivelser vedr. dig, så 

længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. CT-Klinikken har 

dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i 

minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor 

CT-Klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, 

f.eks. i forbindelse med en klage- eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald 

vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.  

I følge Bogføringsloven skal regnskabsmateriale, herunder fakturaer med 

personlige oplysninger opbevares 5 år fra udgangen af det regnskabsår, 

materialet vedrører. 

Ifølge Journalføringsbekendtgørelsen opbevares diagnostiske skanninger i højst 5 

år. 

 

Beskyttelse af dine personfølsomme data 

 

CT-Klinikken opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette sikres gennem 

sikkerhedsforanstaltninger som er såvel tekniske som organisatoriske. Dette 

hindrer uautoriseret adgang til dine data. 

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.  

Kontakt  

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller 

udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte CT-Klinikken på 

telefon 8880 2660 eller info@ctklinikken.dk 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27298
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27298
http://www.datatilsynet.dk/
mailto:info@ctklinikken.dk

