
 

Detta dokument är skyddat enligt upphovsrätten 

Patientinformation Dataskydd av allmän grundläggande 

uppgiftsskydds bestämmelser (GDPR)  

Focus on Change 

 

Bästa patient, 

 

Fullständigt namn på patienten/klienten/nummer  

 

Enligt grundförordningen (GDPR) om dataskydd är jag skyldig att informera dig om i vilket 

syfte jag sparar och vidarebefordrar din personliga information till en tredje part vid behov, samt 

vilka rättigheter du har angående dina uppgifter.  

 

I detalj utför jag enligt följande: 

1.   Den person som är ansvarig för patientdata är mottagningsägare  

Focus on Change, Gabriele Ottosson, Mårtenstorget 6, 22351 Lund. En permanent representant 

och/eller dataombud kommer inte att vara närvarande.  

2.   Din personliga information blir för ändamålet att genomföra anamnesfrågeformulär samt 

debiteringen för fakturering av tjänsterna (Redovisningsbyrån). Vidare utvärderas även laborator 

rapporter, vilka samlas i patientens journaler. Förutom kontaktuppgifter samlas hälsodata såsom, 

anamnes, diagnoser, terapiförslag och resultat, in.  

 

Valfria datalagringsalternativ (vänligen kryssa i):  

Telefonkontakter: 

Jag lagrar inte telefonnummer i min mobiltelefon, men att göra så kan det göra lättare att nå dig 

som patient (tex när jag inte är på kontoret).  

o Jag godkänner att mitt telefonnummer sparas i din mobiltelefon 

o Jag godkänner INTE att mitt telefonnummer sparas i din mobiltelefon 

 



 

Detta dokument är skyddat enligt upphovsrätten 

 

 

E-postkontakt:                                                                                                        Focus on Change 

Ska du byta e-postadress med mig, tex för att få din post gratis godkänner du härmed att jag 

lagrar ditt namn och din e-postadress i min digitala adressbok, på min e-postleverantör (Google).  

o Jag godkänner att du når mig via e-post 

o Jag godkänner INTE att du når mig via e-post 

 

3.   Överföreningen av data till tredje part är endast i den mån som det är lagligt tillåtet, eller med 

ditt uttryckta samtycke till detta. Tredje parten i denna mening kan vara andra tjänsteleverantörer 

som redovisningsbyrå och laboratorier.  

4.   Dina personuppgifter kommer att, i praktiken, sparas i minst tio år efter avslutad behandling 

(§630f federala lagboken). Under vissa omständigheter kan andra lagbestämmelser leda till 

längre uppehållsperioder. (Tex måste registreringen av röntgenbehandlingar ske i enlighet med 

§28 Abs. 3 Röv, sparas i minst 30 år efter behandlingen).  

5.   Den rättsliga grunden för databehandlingen är behandlingsavtalet mellan praktikägaren och 

patienten, (Art. 6. Abs.1b), Art.9 Abs.2f), h) i.v.m.Abs3DS-GVO,-§22Abs.1Nr.1b)BDSG) samt 

uttalandet om samtycke från dig i detta sammanhang.  

6.   Du har olika rättigheter avseende dina uppgifter. Du kan begära information om de insamlade 

uppgifterna och korrigeringen av felaktiga data. Under vissa förutsättningar har du också rätt att 

radera lagrade data. Såvida villkoren är uppfyllda har du rätt att begränsa eller blockera uppgifter 

från behandlingen. Dessutom har du rätt att överföra data så länge som villkoren är uppfyllda 

(s.k. Rätt till data överförbarhet). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till 

databehandlingen. Slutligen har du rätten att klaga till den behöriga myndigheten i den 

utsträckning att du anser att behandlingen av de insamlade uppgifterna överträder GDPR.  

Om du har frågor om de enskilda punkterna är vi givetvis alltid till ditt förfogande. 

 

 

 

 

Tid och datum                                                                                          Underskrift, Patient 


