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1 Persondatapolitik for ansøgere 

Vi er dataansvarlige 
Behandlingsrådet er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig. Du 
har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine per-
sonoplysninger.  

Formål og retsgrundlag 
Vi behandler oplysningerne om dig i forbindelse med din ansøgning om evaluering af en sundheds-
teknologi i Behandlingsrådet. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af reglerne i databeskyttel-
sesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. 

Hvilke oplysninger har vi om dig 
De oplysninger vi behandler om dig kan være: 
 

• Almindelige personoplysninger som identifikations- og kontaktoplysninger som f.eks. navn, 
telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og ansættelsessted.  

Vi indsamler og behandler kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig f.eks. i forbindelse 
med, at du udfylder kontaktformularen, eller hvis du har deltaget i et informationsmøde ved Behand-
lingsrådet.  

Sådan opbevarer vi oplysningerne om dig 
Vi følger de almindelige forvaltningsretlige principper i vores sagsbehandling. For at kunne dokumen-
tere vores sagsbehandling og varetage Behandlingsrådets opgaver, gemmer vi oplysningerne om dig 
i vores interne systemer. Systemerne er adgangsbeskyttet, således det kun er Behandlingsrådets 
medarbejder der har adgang til dine persondata. Vi opbevarer kun oplysninger om dig så længe det 
er nødvendigt i forhold til vores arbejde i Behandlingsrådet. 
 
Dine oplysninger bliver ikke videregivet til andre uden dit forudgående samtykke. 

Dine rettigheder 
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys-
ningerne om dig: 
 

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. 

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet 
• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores al-

mindelige generelle sletning indtræder. 
• Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 

har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bort-
set fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, 
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gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteres-
ser. 

• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine per-
sonoplysninger. 

• Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt få overført disse personoplysninger fra én dataan-
svarlig 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.  

Sådan får du dine oplysninger 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Pernille 
Dahl Bach, på mail pdb@behandlingsraadet.dk, eller ved at sende et brev til: 
 
Behandlingsrådet 
Alfred Nobels Vej 27 
9220 Aalborg Ø 
 
Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine 
personoplysninger, skal du kontakte Datatilsynet. Du kan se nærmere på www.datatilsynet.dk.  
  
  

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:pdb@behandlingsraadet.dk
http://www.datatilsynet.dk/
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2 Versionshistorik 

Versionsnr.: Dato Ændring: 
1.0 07-10-2021 Godkendt af direktør 
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