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Persondatapolitik for Dentalhuset.
Dentalhuset Dentallaboratorium (i det følgende benævnt Dentalhuset) modtager, som leverandør af
medicinsk udstyr efter mål til tandlæger og deres patienter en række personoplysninger om dig som
kunde (tandlæge og din patient), leverandør eller samarbejdspartner.
Efter EU-Persondataforordningen skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi håndterer
dine data.
I denne Persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan Dentalhuset benytter og beskytter dine
data, og hvilke rettigheder du har, når du handler med Dentalhuset.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene benytter dine oplysninger for at kunne udføre dine
ordrer og yde optimal service til dig som kunde, leverandør eller samarbejdspartner.
Vi videresælger aldrig oplysninger om dig til andre, ligesom vi heller ikke udleverer data til andre
end beskrevet i denne persondatapolitik.

Dentalhuset dentallaboratorium er dataansvarlig:
Dentalhuset Dentallaboratorium, Inge Lehmans Gade, l0. 6 sal , 8000 Aarhus C. CVR. nr.
10638437 Telefonnr. 86197374. Mail: info@dentalhuset.dk er dataansvarlig for håndtering af
personoplysninger, som vi har modtaget om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Formålet med dine personoplysninger:
I forbindelse med at Dentalhuset anmodes om at fremstiller dentale produkter (medicinsk udstyr)
efter mål til en person (patient) kan følgende personoplysninger blive registreret hos Dentalhuset:
•
•
•
•
•
•
•

Informationer om behandlende tandlæge og tandkliniks navn, adresse, telefonnummer, email, hjemmeside, CVR. nr. og lignende.
Identifikationsoplysninger på tandlægens patient i form af navn og evt. fødselsdato.
Fagrelevante oplysninger i relation til fremstilling af dentale produkter efter mål.
Fakturerings- og betalingsinformationer.
Oplysninger om bank- og konti nødvendige for afregning af honorar.
Udarbejdede behandlings- og prisoverslag i relation til dentale produkter efter mål.
Relevante oplysninger fra dig i relation til fremstilling af dentale produkter efter mål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til
løsning af opgaven at fremstille dentale produkter efter mål.

Hvor får vi dine personoplysninger fra:
Personoplysningerne, vi håndterer, indhentes alene hos dig som kunde (tandlæge) og dig som
patient via den tandlæge der behandler dig, med henblik på at få fremstillet dentale produkter efter
mål.
Deling af dine persondata:
I forbindelse med fremstilling af dentale produkter efter mål kan der være behov for at samarbejde
med andre virksomheder indenfor dentalbranchen i ind- og udland. I disse tilfælde vil relevante
oplysninger blive videregivet. Vi videregiver ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.
Det betyder at alle de i produktionen involverede virksomheder er omfattet af EUpersondataforordningen. Såfremt det bliver nødvendigt at videregive personoplysninger til lande
udenfor EU/EØS, vil dette ske via et ID nr. system, som kun Dentalhuset kender, og som ikke
indeholder persondataoplysninger.
Her ud over vil personoplysninger kun blive videregivet, såfremt det er et krav fra myndigheder
eksempelvis, SKAT, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og lignende myndigheder, eller
såfremt der er et retsligt krav der om.
Opbevaring af dine personoplysninger:
Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger, når det ikke længere er relevant at opbevare
dem af hensyn til det formål, hvortil de er indsamlet, eller når der ikke er lovkrav om længere
opbevaring eksempelvis af bogføringsmateriale, hvor kravet i henhold til bogføringsloven er 5 år.
I medfør af lov om fremstilling af dentalt medicinsk udstyr efter mål er Dentalhuset forpligtet til at
dokumentere grundlag og forløb for fremstilling af medicinsk udstyr efter mål i 10 år, for ikke
implantatbaserede produkter og 15 år for implantatbaserede produkter.
For leverandører og samarbejdspartnere, som ikke har indflydelse på eller direkte relation til
Dentalhusets opfyldelse af kravene i lov om fremstilling af dentalt medicinsk udstyr efter mål
eksempelvis: Bankforbindelse, revisor, rengøringsvirksomhed og andre tilsvarende
servicevirksomheder, vil dokumentation og data blive bevaret i Dentalhuset, så længe samarbejdet
er aktivt og relevant for tilbageblik og analyse med henblik på forretningsudvikling, samt så længe
der er retslige krav om opbevaring, hvorefter alle data vil blive slettet.
Sikker opbevaring:
Dentalhuset har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, som Dentalhuset er i besiddelse
af. Dentalhuset har derfor udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik for at kunne sikre dette.
Dentalhuset har en procedure for sikker opbevaring af personoplysninger i både elektronisk- og
skriftlig form, så længe der er lovkrav eller faglig relevans for dette. Personoplysninger i papirform
opbevares under lås, så snart de ikke er relevante i arbejdsprocessen, og personoplysninger i
elektronisk form opbevares på computere, hvor kun personer, for hvem oplysningerne har relevans,
har adgang til via kodeord.
Dentalhuset har en gang årligt en procedure for sikker bortskaffelse af de perondata på papir eller i
elektronisk form, der ikke længere skal opbevares.

Dine rettigheder:
Du har efter EU-dataforordningen en række rettigheder i forhold til Dentalhusets håndtering af
personoplysninger om dig.
•
•
•
•

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi er i besiddelse af.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet, såfremt der ikke er lovkrav om, at
oplysningerne ikke må slettes.
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Dentalhuset
behandler dine personoplysninger på.

Klagemuligheder:
Såfremt du ønsker at klage over håndteringen af dine personoplysninger, kan du indgive klage til
Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. E-mail: dt@datatilsynet.dk Telefonnr.
3319 3200. Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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