
Behandling af dine personoplysninger  

Kontaktoplysninger på Region 

Syddanmark 

Oplysninger Formål   Retsgrundlag  Periode Modtagere  Rettigheder og 

klagemuligheder 

 

Tlf.: 76 63 10 00  

Mail: kontakt@rsyd.dk  

 

Regionens databeskyttelsesrådgiver kan 

kontaktes:  

Tlf.: 24 75 62 90 (telefontid mandag og 

torsdag kl. 9-11.) 

Mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk  

 

Yderligere kontaktpunkter kan findes på 

regionens hjemmeside: 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm156628  

 

 

Cpr-nummer  

 

Helbredsoplysninger 

i form af 

brystkræftscreenings

billeder, information 

om eventuel 

cancerdiagnose samt 

udredning og 

behandlingsforløb. 

 

Formålet med 

forskningsprojektet 

er at validere om 

en kunstig 

intelligens 

algoritme ved at 

teste den på data 

fra danske kvinder 

og patienter fra 

Region 

Syddanmark. 

 

Projektet har fået 

tilladelse af National 

Videnskabsetisk 

Komité til at modtage 

de nævnte oplysninger 

fra patientjournalen 

efter sundhedslovens 

§ 46, stk. 1.  

 

Personoplysninger der 

behandles i selve 

forskningsprojektet 

sker efter  

databeskyttelseslovens 

§ 10 (billederne) samt 

databeskyttelseslovens 

§ 11, stk. 1 (CPR-

nummer). 

   

Projektet 

afsluttes d. 31. 

august 2023. 

Sletning af data 

vil ske d. 31. 

august 2028, da 

data i forsøg 

med medicinsk 

udstyr skal 

opbevares 5 år 

efter 

afslutningen af 

projektet jf. 

GCP-

bekendtgørelsen

s § 18. 

 

Regionen benytter 

en databehandler, 

når dette er en 

forudsætning for at 

opfylde formålet. 

Databehandleren 

behandler 

udelukkende 

personoplysninger 

efter regionen 

instruks, og må 

derfor ikke anvende 

personoplysningerne 

til egne formål.  

 

 

 

Rettigheder 

Forskningsprojektet er 

undtaget for rettighederne 

listet i 

databeskyttelsesforordningen, 

jf. databeskyttelseslovens § 

22, stk. 5.  

Retten til sletning (”retten til 

at blive glemt”). Du har 

mulighed for at anmode og at 

få slettet dine 

personoplysninger hos 

regionen. Du skal dog være 

opmærksom på, at regionen 

er en offentlig myndighed, og 

at vi derfor er forpligtede til 

at kunne dokumentere det 

grundlag, som vi har baseret 

en afgørelse eller en 

beslutning på. Vi har derfor 

kun i begrænset omfang 

adgang til at slette dine 

oplysninger.  

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en 

klage til Datatilsynet, hvis du 

er utilfreds med den måde, vi 

behandler dine 

personoplysninger på. Du 

finder Datatilsynets 

kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 
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