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Samtykkeerklæring
Denne samtykkeerklæring afgives i forbindelse med mit behandlingsforløb på
Hurtig Diagnose. Erklæringen giver Falck* ret til at behandle oplysninger om mig,
når jeg ønsker at gøre brug af:
• Personlig rådgivning i forbindelse med et sygdomsforløb
• Koordinering af Hurtig Diagnose, herunder evt. scanning, på baggrund af
henvisning fra praktiserende læge
• Behandling hos fysioterapeut på baggrund af henvisning fra praktiserende læge.
• Koordinering af behandlingsrejse
*Falck skal forstås som Falck Danmark A/S og Falck Healthcare A/S alle med
adresse: Falck-Center CPH, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV. Selskaberne må
dele dine oplysninger med hinanden i forbindelse med ovennævnte formål.
Vi ringer til dig for at aftale det nærmere forløb
Når Falck har modtaget information om, at du ønsker at gøre brug af en af
ovenstående ydelser, ringer vi for at tale dit sygdomsforløb igennem, fortælle om
processen herfra m.m.

ABONNEMENTSNUMMER
<87654321>

Sundhed

Sundhed og
velvære

Vi tager hånd om alt det praktiske
Falck vil under hele forløbet varetage den praktiske koordinering mellem dig,
involverede speciallæger, og andre relevante parter i henhold til de gældende
abonnementsvilkår for dit produkt.
Ring eller skriv hvis du er i tvivl
Både du og din praktiserende læge er velkommen til at kontakte Falck i for- løbet
enten på telefon 70 10 15 30 eller ved at skrive til: Falck Healthcare, Falck-Center
CPH, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV, mærket ”Hurtig Hjælp”.

For hele
familien

Udfyld skemaet og send det retur til Falck Healthcare
Udfyld venligst skemaet nedenfor og send det retur til:
Falck Healthcare
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Mærket "Hurtig Hjælp"
Undertegnede
Abonnementsnummer
For- & efternavn
Personnummer
Adresse
Postnr.

By

Tlf./mobil
E-mail
Giver hermed samtykke til at Falck:
• Kan behandle oplysninger om mig, blandt andet oplysninger der er fortrolige
og personlige samt helbredsoplysninger.
• Kan indhente relevante oplysninger om mig fra egen læge, sygehus, speciallæge, kommunale sagsbehandlere, fysioterapeuter og andre behandlere
vedrørende det aktuelle sygdomsforløb og tidligere behandling relevant for
det aktuelle samarbejde.
• Kan rette henvendelse på mine vegne til ovennævnte myndigheder, sundheds
personer og behandlere med henblik på at hjælpe mig bedst muligt, herunder
med at bestille tid til undersøgelser og behandling, samt i det omfang det er
nødvendigt videregive oplysninger om mig til relevante speciallæger.
Dato

/

20

Underskrift

•	Du kan tilbagekalde et samtykke til indhentning/videregivelse af
oplysninger, hvis ikke oplysningerne allerede er indhentet/videregivet
jf. persondatalovens § 38.
•	Hvis du ikke ønsker at give samtykke til at vi kan indhente og videre
give oplysninger, så har dette betydning for din ret til ydelsen. Det
samme gælder, hvis du tilbagekalder samtykket.
•	Dette samtykke bortfalder når sagen er færdigbehandlet, dog senest
om 1 år.

Bestemmelser om indhentning og videregivelse af oplysninger
Persondataloven
§ 3.

I denne lov forstås ved:
1)-7) (Udeladt)
8) Den registreredes samtykke:
Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører
den pågældende selv, gøres til genstand for behandling.

§ 6.

Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil,

	2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til
gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale,
	3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige,
	4) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser,
	5) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse,
	6) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse,
som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, eller
	7) behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan
forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.
	
Stk. 2. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring
eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit
udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 6 a.
	
Stk. 3. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 2 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle
kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i stk. 1, nr. 7, er opfyldt.
Stk. 4. Der kan efter stk. 3 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i §§ 7 og 8. Justitsministeren kan
fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller anvende bestemte typer af oplysninger efter stk. 3.
§ 7.

Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

	
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis
	1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling,
	2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den
pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke,
	3) behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller
	4) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Stk. 3. Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan endvidere ske, hvis behandlingen er
nødvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder.
	
Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller
faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 nævnte oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der på grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med denne. Videre
givelse af sådanne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit udtrykkelige samtykke hertil
eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3.
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik på
forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- og
sundhedstjenester, og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter
lovgivningen er undergivet tavshedspligt.
Stk. 6. Behandling af de i stk. 1 anførte oplysninger kan ske, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en offentlig
myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område.
	
Stk. 7. Undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 kan endvidere gøres, hvis behandlingen af oplysninger sker af grunde, der
vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser. Tilsynsmyndigheden giver tilladelse hertil. Der kan fastsættes
nærmere vilkår for behandlingen. Hvor tilladelse meddeles, giver tilsynsmyndigheden underretning herom til Europa-
Kommissionen.
	
Stk. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke føres edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er
offentligt tilgængelige.
§ 38.	Den registrerede kan tilbagekalde et samtykke.

