Udleveres til patienten

Information om vores behandling af dine personoplysninger
Tilskudsordningerne, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, afsnit 5811 på Rigshospitalet behandler
personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om tilskud til tandbehandling efter
Sundhedslovens § 166.
Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at kunne vurdere din ansøgning og afgøre, om
du er berettiget til tilskud efter sundhedslovens § 166.
For at have ret til tilskud, skal det dokumenteres, at dine tandproblemer er betydelige, og at
behandlingsbehovet er forårsaget af en af følgende sygdomme eller behandlinger:
• Sjøgrens syndrom
• Strålebehandling mod hoved- og/eller halsregionen i forbindelse med cancer
• Kemoterapeutisk behandling af cancer
• Sjældne medfødte sygdomme
Retsgrundlaget for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger
Tandplejebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017) § 23 (stråle i hoved/halsregionen), § 24 (kemopatienter), § 25 (sjøgrens syndrom), § 26 (sjælden sygdom), jf.
sundhedslovens § 166.
De oplysninger vi registrerer og behandler
Vi indhenter og behandler kun de helbredsoplysninger som er saglige, relevante og nødvendige for at
vurdere, om du har betydelige, dokumenterede tandproblemer, som er forårsaget af en af ovenstående
sygdomme/behandlinger.
Vi behandler følgende oplysninger:
• Tandlægejournal, inkl. røntgenbilleder mv. fra før og efter cancerbehandlingen/diagnosen
Sjøgren Syndrom/sjælden sygdom blev stillet
• Oplysninger fra din elektroniske sygehusjournal vedrørende den sygdom/behandling, der
ligger til grund for din ansøgning
• Udtalelse og overslag fra praktiserende tandlæge som indikerer væsentlige tandproblemer,
herunder tandlægefaglig begrundelse af overslaget med beskrivelse af, hvilken sammenhæng

•

tandlægen ser mellem dine tandproblemer og cancerbehandlingen/Sjøgrens Syndrom/sjælden
sygdom
Medicinoplysninger fra ansøgningsskemaet eller din elektroniske patientjournal (FMK)

Dine rettigheder
Når vi behandler personoplysninger om dig, har du nogle rettigheder. Du har bl.a.:
• Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig
• Ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet
• Ret til begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er
uklarheder om rigtigheden af oplysninger)
• Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
Ønsker du at benytte dine rettigheder i forbindelse med din ansøgning, kan du skrive til os via din eboks. Vi gør opmærksom på, at det ikke er sikkert at sende personfølsomme oplysninger med
almindelig mail, da det ikke er krypteret.
Du kan skrive sikkert (krypteret) til os via e-boks. Følg dette link: Link til Sikker Digital Post (Log ind
med NEMID). Eller indtast: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=16891
Er du undtaget fra Digital Post, kan du skrive til adressen: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100
København Ø, att.: Afsnit 5811
Vil du vide mere
• Du kan læse om vores opbevaring af dine personoplysninger, dine rettigheder og Region
Hovedstadens persondatapolitik på https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/omhjemmesiden/Sider/Persondatapolitik-for-Region-Hovedstaden.aspx
•

Regionens databeskyttelsesrådgiver hedder Birgitte Hagelskjær Nielsen og kan kontaktes på
mail: DPO-databeskyttelsesrådgiver@regionh.dk

•

Hvordan du bruger dine rettigheder kan du læse om på Datatilsynets hjemmeside:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Dine klagemuligheder
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine
personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-omdatabeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

