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Orientering til medlemmer af og observatører i Rådet: 
Sådan behandler Medicinrådet dine personoplysninger 

 

Vi er den dataansvarlige  
Medicinrådet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Som dataansvarlig 
har vi pligt til at give dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi vil derfor nedenfor 
beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilke rettigheder du har i den forbindelse, og hvordan du kan 
kontakte os.   

Kontaktoplysninger  

Medicinrådets kontaktoplysninger:  
  
Medicinrådet  
Dampfærgevej 27-29, 3. th.  
2100 København Ø  
  
+45 70 10 36 00  

medicinraadet@medicinraadet.dk  

Web: www.medicinraadet.dk  

Medicinrådets databeskyttelsesrådgiver  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver (DPO) Katrine Valbjørn Lund på e-mail kvl@medicinraadet.dk.  

Formålet og retsgrundlaget  

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er til brug for Medicinrådets administrative arbejde, 
habilitetsvurderinger og dit arbejde i Rådet, herunder til brug for din eventuelle genudpegning. Når du er medlem eller 
observatør i Rådet, vil det fremgå af bl.a. Medicinrådets hjemmeside og dokumenter, at du er rådsmedlem eller 
observatør i Rådet. Ligeledes vil din seneste habilitetserklæring blive offentliggjort på hjemmesiden og kan søges frem. 

Vi skal også kunne gemme dine oplysninger, herunder dine habilitetserklæringer og korrespondance med dig, for at 
kunne dokumentere vores sagsbehandling og varetage Medicinrådets opgaver. 

Behandlingen foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens 
§ 6, stk. 1.  

Kategorier af personoplysninger  

De oplysninger, vi behandler om dig, når du er udpeget som rådsmedlem eller observatør i Rådet, kan omfatte: 
 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://www.medicinraadet.dk/
http://www.medicinraadet.dk/
http://adlegacy.abledocs.com/101041/531248acc7aade017f621a8c937669ce/DA
http://adlegacy.abledocs.com/101041/531248acc7aade017f621a8c937669ce/DA
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- Almindelige personoplysninger som identitets- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, 
e-mailadresse, titel/stilling, evt. arbejdssted og afdeling. 

- Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig, f.eks. i forbindelse med dit arbejde i Rådet og i 
forbindelse med habilitetsvurderinger. 

- Evt. personlige, økonomiske og familiemæssige oplysninger (som du angiver i habilitetserklæringer).  

Hvor stammer dine personoplysninger fra?  
Medicinrådets sekretariat indsamler og behandler alene oplysninger, vi modtager fra enten dig eller den, der har 
udpeget/indstillet dig som rådsmedlem eller observatør i Rådet.  

Modtagere eller kategorier af modtagere  

Vi benytter eksterne leverandører (databehandlere) til behandling og opbevaring af Medicinrådets data, herunder dine 
personoplysninger. Disse behandler udelukkende data på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi 
anvender kun databehandlere, der kan give Medicinrådets oplysninger tilstrækkelig beskyttelse.  
      

Opbevaring af dine personoplysninger   

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det formål, dine personoplysninger er 
indsamlet.  

Medicinrådet følger forvaltningsretlige principper i sin sagsbehandling. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling 
og leve op til vores forpligtelser til at give aktindsigt mv. gemmer vi oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at 
kunne løse Medicinrådets opgaver. 
 
Hvis du vurderes inhabil eller udtræder af Rådet, vil vi fortsat have brug for at gemme oplysningerne hos os, og de vil 
blive gemt i overensstemmelse med ovenstående. Det vil de, fordi vi har brug for at kunne dokumentere vores 
sagsbehandling og varetage Medicinrådets opgaver.  

Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har indsamlet om netop dig. Du har ret til at bede om, at vi retter eller 
sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Du har også ret til begrænsning 
af dine oplysninger og til at gøre indsigelse mod vores indsamling og den videre behandling af dine personoplysninger, 
og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Der er visse lovbestemte undtagelser til dine rettigheder.  

Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere på www.datatilsynet.dk  

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

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
https://www.datatilsynet.dk/
https://www.datatilsynet.dk/

	Vi er den dataansvarlige
	Kontaktoplysninger
	Medicinrådets databeskyttelsesrådgiver

	Formålet og retsgrundlaget
	Kategorier af personoplysninger
	Modtagere eller kategorier af modtagere
	Opbevaring af dine personoplysninger
	Dine rettigheder

