Spärr av uppgifter i min patientjournal hos
Valdemarsviks kommun

För- och efternamn

Personnummer

Ska spärren gälla patientuppgifter som registrerats under en viss tidsperiod?
Nej, ingen tidsbegränsning
Ja, tidsbegränsning

fr o m

tom

Jag vill spärra uppgifter ur min hälso- och sjukvårdsjournal så att andra
vårdgivare (regionen eller privata vårdgivare) inte kan ta del av dem.
Jag är medveten om att jag själv ansvarar för att informera vårdpersonalen
om det de behöver veta för att ge mig en god och säker vård.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Blanketten lämnas/skickas till:

Eva Edström
Hälso- och sjukvårdsenheten Valdemarsvik kommun

Information till registrerad
Denna information ges till dig som skickar in personuppgifter till Valdemarsviks
kommun via blankett eller formulär.

Personuppgifter som behandlas
De uppgifter som behandlas om dig är de uppgifter som du själv fyller i
blanketten och skickar åter till oss. Kommunen kan eventuellt sedan inhämta
ytterligare uppgifter från dig eller från övriga myndigheter för att kunna
handlägga ärendet.
Ändamålet med behandlingen
De personuppgifter du lämnar i denna ansökan kommer att användas för
Valdemarsviks kommun administration och registreras i vårt
verksamhetssystem. Ändamålet för behandlingen avser spärr utav
patientjournal mot övriga vårdgivare än kommunen.
Mottagare av behandlingen
Dina personuppgifter används av Valdemarsviks kommuns medarbetare och de
personuppgiftsbiträden som Valdemarsviks kommun har ett
personuppgiftsbiträdesavtal med. Valdemarsviks kommun vidarebefordrar,
säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Överföring till tredje land
Med begreppet "tredje land" menas länder utanför den europeiska unionen.
Valdemarsviks kommun överför själva inga personuppgifter till tredjeland. Om
ett personuppgiftsbiträde ska göra en sådan överföring krävs
personuppgiftsansvariges godkännande före överföringen sker. Överföringen
ska i sådant fall ske med en adekvat skyddsnivå enligt EU eller EUkommissionen.
Laglig grund för behandlingen
Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, något
som kommunens ska handlägga enligt lag.
Lagringstid
Hänvisas till kommunens dokumenthanteringsplaner. Kontakta handläggare för
att veta hur lagringstiden ser ut exakt för din behandling. Utgångspunkten för
allmänna handlingar är att de ska bevaras. Undantag för detta anges i
kommunens dokumenthanteringsplaner
Övriga upplysningar
Ytterligare information om dina rättigheter och hur du inkommer med klagomål
avseende Valdemarsviks kommuns personuppgiftshantering finns på
kommunens hemsida.

