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Vi er den dataansvarlige
Patienterstatningen er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi
modtager om dig. Her er vores kontaktoplysninger:
Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Telefon: 33 12 43 43
Mail: pebl@patienterstatningen.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til: dpo@patienterstatningen.dk
Formål og retsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at vurdere, om du er berettiget til
erstatning for en behandlings- eller lægemiddelskade. Vi afgør sagen efter reglerne i lov
om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og erstatningsansvarsloven.
Vi indhenter oplysninger til brug for sagen på grundlag af dit samtykke. Du kan til enhver
tid trække dit samtykke tilbage, men hvis vi ikke har dit samtykke til at indhente
oplysninger, kan vi ikke behandle din sag.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler både almindelige og følsomme personoplysninger om dig. Det drejer sig
især om helbredsoplysninger, men også andre oplysninger om rent private forhold kan
indgå i sagen.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er et retligt behov for oplysningerne.
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.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger. Du kan se de oplysninger, vi har om dig ved at logge ind med
Nem-id under ”Følg din sag” på Patienterstatningens hjemmeside. Er din sag afsluttet,
skal du kontakte os, så vi kan give dig adgang igen.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
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.

