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Når regionen behandler personoplysninger om dig 

Regionen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med bestilling af tid til virustest eller antistoftest 

for Covid-19. Fordi vi gør det, får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, 

hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.  

Det er den region, hvor du bestiller tid til virustest for Covid-19, der er dataansvarlig for de oplysninger, som 
vi behandler om dig. Du finder regionernes kontaktoplysninger nederst i denne information. 

Kontaktoplysninger på regionens databeskyttelsesrådgiver 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan finde kontaktoplysninger på hver regions DPO nedenfor: 

Region Hovedstaden 

Region Sjælland 

Region Syddanmark 

Region Midtjylland 

Region Nordjylland 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Formålet er at booke en tid til dig, så du kan blive testet for Covid-19. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er: 

• Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 
litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under 
offentlig myndighedsudøvelse, som regionerne har fået pålagt, samt databeskyttelsesforordningens 
artikel 9, stk. 2, litra h, og litra i, da behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose 
og forvaltning af sundhedstjenester og af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

• Oplysningerne stammer fra den indtastning, du foretager på www.coronaprover.dk  

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger 
o Navn 
o Adresse 
o Sygesikringsgruppe 
o Egen læges ydernummer 
o Regionskode 
 
Almindelige, fortrolige personoplysninger: 
o CPR-numre 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Regionale testcentrer og mikrobiologiske afdelinger  

• Testcenter Danmark  

https://www.regionh.dk/kontakt/henvendelser/Sider/Kontakt-Region-Hovedstadens-databeskyttelsesraadgiver-(DPO).aspx?rhKeywords=dpo
https://www.regionsjaelland.dk/persondatapolitik/Sider/Persondata.aspx
https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440
https://www.rm.dk/om-os/Dine-data/
https://rn.dk/da/Om-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-naar-regionen-behandler-oplysninger-om-dig
http://www.coronaprover.dk/


• Statens Serum Institut 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige af hensyn til formål, de er 
indsamlet til. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.  

Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering i forbindelse med behandling af dine 
personoplysninger til brug for tidsbestilling. 

Dine rettigheder 

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

Du kan læse mere om disse rettigheder på regionens hjemmeside, hvor du også finder vores 
kontaktoplysninger:  

Region Nordjylland: www.rn.dk     

Region Midtjylland: www.rm.dk    

Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk    

Region Hovedstaden: www.regionh.dk    

Region Sjælland: www.regionsjaelland.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. 
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