15. april 2021

Information om behandling af dine personoplysninger
Hvis du skal virustestes (podes) af Hvidovre Kommune, behandler kommunen en række
personoplysninger om dig.
Du testes af Hvidovre Kommune, hvis du gør brug af tilbuddet om, at ansatte ved grundskoler,
skolefritidsordninger (SFO), klubber og daginstitutioner, ansatte med borgerkontakt, eller elever i
grundskolen, kan blive virustestet.
Læs her, hvordan vi behandler dine oplysninger.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Hvidovre Kommune (herefter kommunen) er dataansvarlig for behandlingen af
personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

de

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
DK-2650 Hvidovre
CVR-nr.: 55606617
Telefon: +45 3639 3639
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
Du kan skrive sikkert til kommunen via https://borger.dk/post (Vælg ”Skriv ny post”, søg efter
”Hvidovre Kommune” og vælg denne).

2. Formålet med behandling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at teste, om du er smittet med ny
coronavirus/COVID-19. Det gør vi for at få viden om smitterisikoen og muligheden for smittespridning
af ny coronavirus/COVID-19 som led i sundhedsmyndighedernes indsats for at overvåge og hindre
smittespredning. Endvidere for at understøtte en sikker genåbning.
Bemærk, at den fysiske prøve (podepen, testkit mv.) ikke gemmes, men bortskaffes umiddelbart
efter at resultatet er foreligger.

3. Opbevaring af dine personoplysninger
I forbindelse med test for ny coronavirus/COVID-19, indsamler og behandler vi oplysninger om dit
fulde navn, personnummer (CPR-nummer), telefonnummer, prøvens resultat og eventuelle
komplikationer ifm. testen.
Til brug for journaloptegnelser, opbevares ovenstående oplysninger i 5 år, i henhold til reglerne om
opbevaring af patientjournaler i bekendtgørelse mr. 530 af 24. maj 2018, § 15.
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4. Kategorier af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af
dine personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Almindelige, ikke-følsomme personoplysninger:
o Fulde navn
o Telefonnummer
 Almindelige, fortrolige oplysninger:
o Personnummer (CPR-nummer)
 Følsomme oplysninger:
o Helbredsoplysninger i form af svar på, om du er smittet med ny coronavirus/COVID19.
o Eventuelle komplikationer ifm. testen (fx næseblod).
Kommunen har efter sundhedslovens § 119, stk. 2, ansvar for at etablere forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud til borgerne i kommunen, herunder også medarbejdere i institutioner og
virksomheder beliggende i kommunen.
Vi behandler således dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens1 artikel
6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører
under offentlig myndighedsudøvelse, som den kommunen har fået pålagt, samt
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, og litra i, da behandlingen er nødvendig med
henblik på medicinsk diagnose og forvaltning af sundhedstjenester og af hensyn til
samfundsinteresser på folkesundhedsområdet.
Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens2 § 11, stk. 1, da behandlingen
er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Hvis du får foretaget en test af kommunen, vil kommunen videregive dine personoplysninger,
herunder prøvesvaret, til Statens Serum Institut (SSI), i henhold til reglerne om anmeldelse af covid19 i bekendtgørelse nr. 637 af 13. april 20213.
Dette gør vi for, at Statens Serum Institut (SSI) har bedre mulighed for smitteovervågning og –
opsporing.
Du kan finde Statens Serum Instituts kontaktoplysninger og læse mere om, hvordan SSI behandler
dine personoplysninger, her: https://www.ssi.dk/om-ssi/persondatapolitik.
Hvis din test er positiv, vil kommunen videregive dine personoplysninger, herunder prøvesvaret, til
Styrelsen for Patientsikkerhed (Smitteopsporingen), i henhold til reglerne om anmeldelse af positive
resultater af test for coronavirussygdom i bekendtgørelse nr. 637 af 13 april 2021 om anmeldelse af
covid-19, § 4, stk. 2, nr. 1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og
om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).
2 Lov nr. 502 af den 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
3 Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 (BEK nr 637 af 13/04/2021).
1
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Dette gør vi for, at styrelsen kan foretage en vurdering af, om der er behov for at kontakte dig, evt.
telefonisk, for at give dig påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation, jf. § 3, stk. 1, i
bekendtgørelse om oplysningsforpligtelser4.
Du kan finde Styrelsen for Patientsikkerheds kontaktoplysninger og læse mere om, hvordan
styrelsen
behandler
dine
personoplysninger,
her:
https://stps.dk/da/om-os/data-ogprivatlivspolitik/databeskyttelse/.
Kommunen overlader dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået
databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af
databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
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 – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
kommunens databeskyttelsesrådgiver, Julie Egholm.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:
E-mail: databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk.
Telefon: +45 2399 0515
Brev: Hvidovre Kommune, Att.: Databeskyttelsesrådgiver, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

Bekendtgørelse nr. 37 af 13. januar 2021 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger
med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(covid-19).
4
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8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk.

9. Versionshistorik
Ændringer som er foretaget i denne ”Information om behandling af dine personoplysninger” vil
fremgå af nedenstående oversigt, herunder hvilke ændringer der er foretaget.
Version/datering Journalnummer Ændring
15. april 2021
21/92410
5. afsnit med modtagere eller kategorier af modtagere
(videregivelse) ændret med følgende:
Hjemmelsgrundlag for pligtmæssig videregivelse af
oplysninger om alle test forlænget, jf. § 5, stk. 1 i
Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 (BEK nr 637
af 13/04/2021). Ifølge § 5, stk. 2 ophæves samtidig
tidligere Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19
(BEK nr 99 af 27/01/2021).

30. marts 2021

21/82027

Hjemmelsgrundlag for pligtmæssig anmeldelse og
videregivelse af personoplysninger til Styrelsen for
Patientsikkerhed i forbindelse med positivt testresultat er
ændret. Dette fremgår nu af § 4 i bekendtgørelse om
anmeldelse af covid-19, samtidig ophæves tidligere
selvstændige bekendtgørelse om anmeldelse af positive
resultater, jf. § 5, stk. 3.
5. afsnit med modtagere eller kategorier af modtagere
(videregivelse) ændret.
Tilføjelse af afsnittet om videregivelse af informationer til
Statens Serum Institut (SSI) og Styrelsen for
Patientsikkerhed via Sundhedsdatastyrelsen. Der
foretages nu en videregivelse af personoplysninger ifm.
alle gennemførte prøver, uanset prøvesvaret (Bek. om
anmeldelsespligt af COVID-19).

9. marts 2021

21/81637

I praksis vedrører ændringen test, som foretages fra og
med 6. april 2021.
1. udgave ifm. etablering af kommunalt podekorps og
iværksættelse af podninger lokalt, og i den forbindelse
behandling af personoplysninger.
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