
 

 

 

 

 

 

 

 

Persondatapolitik 

 

 

 

 



Thygesen Health respekterer den enkeltes ret til at få sine data behandlet på lovlig vis, og vores 

databehandling vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Thygesen-Health er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger.  

Vi behandler følgende data: 

Thygesen Health indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det 

omfang det er relevant for netop dig): 

 Navn, adresse, evt. e-mailadresse, e-boks, telefonnr., personnummer, køn, læge, 

familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

 Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, 
scanningsvar mv). 

 

Formål: 

 

Formål med behandlingen af dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. 

Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til 

"Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler".  

Tavshedspligt: 

Ansatte hos Thygesen Health har tavshedspligt. Det betyder, at de som udgangspunkt ikke må 

udveksle oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Et samtykke til at udveksle 

oplysninger er tilknyttet dit aktuelle forløb.  

Vi kan udveksle dine personoplysninger med: 

 Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse 

 Praktiserende læge eller speciallæge 

 Andre sundhedspersoner, eksempelvis privathospitaler, fysioterapeuter 
 

Hvis du søger job hos Thygesen Health 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre 

 CV og ansøgning 

 CPR-nummer 

 Evt. foto 

 Oplysninger om evt. straffeforhold 



 

Formål med behandlingen er at tilbyde en smidig ansættelsesprocedure, hvor datasikkerhed er i 

højsædet. Ansøgninger slettes senest 6 måneder efter endt rekrutteringsforløb. Du kan dog 

kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. Vi videregiver ikke dine 

personoplysninger til andre. 

Hvis du er ansat hos Thygesen Health 
Vi behandler følgende personoplysninger: 

 Almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, job titel, uddannelse 

mv.) 

 Oplysninger fra dit CV og dine MUS samtaler 

 Dit CPR-nummer 

 Oplysninger om bestemte medarbejderydelser, såsom oplysninger om lønforhold, 

pensionsforhold mv. 

 Evt. følsomme oplysninger/oplysninger om rent private forhold 

 Oplysninger om straffeforhold 

 Jf. Databeskyttelsesloven §12. 

 

Dine rettigheder: 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger  

Sikkerhed 

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, 

som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret 

offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der 

behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, 

gennemfører vi løbende backup.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for diskrimination, ID-tyveri, 

økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om 

sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Frister for sletning og opbevaring af persondata 

Alle patientoplysninger, som vi journaliserer i Thygesen Health, bliver opbevaret i henhold til 

"Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler". Jf. Bekendtgørelse af lov 

om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, stk. 3.1 må klientjournaler ikke slettes.  

Vi opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. "Bogføringsloven". 



Alle andre personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det 

formål de blev indsamlet til. 

Kontakt: 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine 

rettigheder, kan du kontakte os: 

Thygesen Health 

Skodsborg Strandvej 129, st 

2942 Skodsborg 

Mail: info@thygesen-health.dk 
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