
 

 

Persondatapolitik for PrimaCare og FIDIMI 
 

Revideringsdato: 1. december 2021 

 

PrimaCare A/S er det juridiske navn for både de ydelser PrimaCare og FIDIMI leverer. Når vi skriver 

”PrimaCare” ”vi”, ”os” eller ”vores” gælder det dermed både for ydelser leveret af PrimaCare og FIDIMI. 

Under punkt 2 og ét sted under punkt 3 nedenfor har vi dog for klarhedens og overblikkets skyld valgt 

at skrive ”FIDIMI” ved de ydelser, der alene vedrører brandet ”FIDIMI”.  

 

Datasikkerhed har en høj prioritet hos os og vi vægter fortrolighed og sikkerhed af dine personoplys-

ninger højt. 

 

Persondatapolitikken giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende 

databeskyttelseslovgivning.  

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger  

 

PrimaCare er dataansvarlig for dine personoplysninger, hvis du som medarbejder benytter PrimaCa-

res sundhedsordning og netværk af behandlere via din arbejdsgivers aftale med PrimaCare, eller hvis 

du benytter de services som afdelingen FIDIMI leverer. PrimaCare er også dataansvarlig for behand-

lingen af visse personoplysninger i relation til vores eksterne sundhedsfaglige behandlere.  

 

Vores kontaktoplysninger er følgende:    

 

PrimaCare A/S 

Hørkær 12B 

2730 Herlev 

Tlf. + 45 7879 3940 

privacy.legal@prima-care.dk. 

 

I henhold til databeskyttelsesforordningen er vi forpligtet til at have en DPO (databeskyttelsesrådgi-

ver) tilknyttet. Dette hverv varetages af advokatfirmaet Bech-Bruun, der kan kontaktes via mail på 

dpo.pc@bechbruun.com eller pr. telefon: 72 27 30 02 på hverdage mellem 9-16. Hvis din henven-

delse til vores DPO indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, anvend da den sikre besked-

funktion: https://dpo.bechbruun.com/pc. 

 

2. Formål, typer af personoplysninger, retsgrundlag og sletning  

 

Medarbejdere, der benytter PrimaCares netværk og sundhedsordning 

Til hvilke formål anvendes personop-
lysningerne? 

Hvilke typer af person-
oplysninger?  

Hvad er retsgrundlaget 
for behandlingen? 

Hvornår slettes per-
sonoplysningerne?  

Sundhedsfaglig behandling  
Som en del af sundhedsordningen, fore-
tager PrimaCare en indledende vurde-
ring af, hvilken sundhedsfaglig behand-
ling du har behov for. Det gør vi for at 
vurdere, hvordan dit videre forløb skal 
tilrettelægges samt med henblik på at 
kunne henvise dig til den korrekte be-
handling hos en ekstern sundhedsfaglig 
behandler i vores specialiserede net-
værk.  
 
Denne indledende sundhedsfaglige 

Almindelige personoplys-

ninger 

 

• Navn 

• Navn på arbejdsgiver  

• E-mailadresse  

• Jobtitel 

• Alder 

• Køn 

• Fødselsdag 

• Telefonnummer 

Behandlingen af dine 
personoplysninger sker 
for at opfylde den indgå-
ede kontrakt med dig 
med henblik på syg-
domsbekæmpelse og 
forvaltning af sundheds-
tjenester jf. databeskyt-
telsesforordningens arti-
kel 6, stk. 1, litra b (al-
mindelige personoplys-
ninger), databeskyttel-
seslovens § 7, stk. 3 jf. 

Oplysningerne er om-
fattet af reglerne om 
journalføring og opbe-
vares i 5 år fra sidste 
optegning i journalen. 
Journaler, der er gen-
stand for klage-, til-
syns- eller erstatnings-
sager slettes efter sa-
gens endelige afslut-
ning, såfremt sagen 
strækker sig ud over 
den 5-årige periode.  

mailto:privacy.legal@prima-care.dk


 

 

vurdering og behandling foretages af vo-
res egne interne sundhedsfaglige be-
handlerne, der omfatter specialiserede 
fysioterapeuter, psykologer og sygeple-
jersker.  

• Korrespondance  

• CPR-nummer (fortro-

lig personoplysning) 

Følsomme personoplys-

ninger 

 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykiske eller 

fysiske lidelser, som 

er nødvendig at be-

handle med henblik 

på at levere sund-

hedsfaglig behand-

ling. 

• Seksuelle forhold kan 

forekomme, hvis din 

behandling indebærer 

psykiske skader/for-

hold, der vedrører din 

seksualitet. 

databeskyttelsesforord-
ningens artikel 9, stk. 2, 
litra b (følsomme per-
sonoplysninger) og da-
tabeskyttelseslovens § 
11, stk. 2, nr. 4 jf. data-
beskyttelseslovens § 7, 
stk. 3 (CPR-numre).  

 

Journalpligt  
For at overholde vores retlige forplig-
telse til at føre patientjournaler i over-
ensstemmelse med bekendtgørelse om 
autoriserede sundhedspersoners pati-
entjournaler (journalføringsbekendtgø-
relsen) samt bekendtgørelse af lov om 
psykologer. Vi er omfattet af denne for-
pligtelse, da behandlingen og rådgivnin-
gen som nævnt indledningsvist foreta-
ges af PrimaCares specialiserede fysio-
terapeuter, psykologer og sygeplejer-
sker.  

Almindelige personoplys-

ninger 

 

• Navn 

• Navn på arbejdsgiver  

• E-mailadresse  

• Jobtitel 

• Alder 

• Køn 

• Fødselsdag 

• Telefonnummer 

• Korrespondance  

• CPR-nummer (fortro-

lig personoplysning) 

Følsomme personoplys-

ninger 

 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykiske eller 

fysiske lidelser, som 

er nødvendig at be-

handle med henblik 

på at levere sund-

hedsfaglig behand-

ling. 

• Seksuelle forhold kan 

forekomme, hvis din 

behandling indebærer 

psykiske skader/for-

hold, der vedrører din 

seksualitet. 

Behandlingen af dine 
personoplysninger sker 
på baggrund af databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra c 
(almindelige personop-
lysninger), databeskyt-
telsesforordningens arti-
kel 9, stk. 2, litra b jf. 
journalføringsbekendt-
gørelsen og bekendtgø-
relse om lov om psyko-
loger (følsomme person-
oplysninger) og databe-
skyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 1 jf. journalfø-
ringsbekendtgørelsen 
og bekendtgørelse om 
lov om psykologer 
(CPR-numre).  

Oplysninger omfattet 
af journalkravene op-
bevares i 5 år fra sid-
ste optegning i journa-
len i overensstem-
melse med den pågæl-
dende lovgivning.   



 

 

Retlige forpligtelser og retskrav  
For at overholde vores retlige forpligtel-
ser samt for at kunne fastlægge, for-
svare og gøre retskrav gældende.  

Almindelige personoplys-

ninger 

 

• Navn 

• Navn på arbejdsgiver  

• E-mailadresse  

• Jobtitel 

• Alder 

• Køn 

• Fødselsdag 

• Telefonnummer 

• Korrespondance  

• CPR-nummer (fortro-

lig personoplysning) 

• Andre relevante op-

lysninger til brug for 

overholdelse af den 

retlige forpligtelse el-

ler til brug for retskra-

vet 

Følsomme personoplys-

ninger 

 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykiske eller 

fysiske lidelser, som 

er nødvendig at be-

handle med henblik 

på at levere sund-

hedsfaglig behand-

ling. 

• Seksuelle forhold kan 

forekomme, hvis din 

behandling indebærer 

psykiske skader/for-

hold, der vedrører din 

seksualitet. 

Behandlingen af dine 
personoplysninger fore-
tages med det formål at 
overholde vores retlige 
forpligtelser jf. databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra c 
(almindelige personop-
lysninger) og artikel 9, 
stk. 2, litra g (følsomme 
personoplysninger) 
 
Behandlingen af dine 
personoplysninger fore-
tages derudover som 
følge af vores legitime 
interesse i at kunne fast-
lægge, forsvare og gøre 
retskrav gældende jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens artikel 6, stk. 1, 
litra f (almindelige per-
sonoplysninger),  data-
beskyttelsesforordnin-
gens artikel 9, stk. 1, 
litra f (følsomme person-
oplysninger) og databe-
skyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 4 jf. databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 9, stk. 2, litra f 
(CPR-numre). 

Journaler, der er gen-
stand for klage-, til-
syns- eller erstatnings-
sager slettes efter sa-
gens endelige afslut-
ning, såfremt sagen 
strækker sig ud over 
den 5-årige periode. 

Fakturering, bogføring og regnskaber  
For at fakturere, bogføre og udarbejde 
regnskaber.  

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• Faktura 

• Betalingsoplys-
ninger 

Behandlingen af dine 
personoplysninger sker 
for at gennemføre beta-
linger, jf. databeskyttel-
sesforordningens artikel 
6, stk. 1, litra b samt for 
at overholde vores ret-
lige forpligtelser i hen-
hold til bogføringsloven 
og regnskabslovgivnin-
gen jf. databeskyttelses-
forordningens artikel 6, 
stk. 1, litra c. 

Oplysninger slettes ef-
ter 5 år fra udløb af 
regnskabsåret. 

Tilfredshedsundersøgelser  
PrimaCare udsender tilfredshedsunder-
søgelser efter modtagelse af din be-
handling med henblik på at optimere vo-
res produkter, services samt 

• Navn 

• E-mailadresse 

• Angivelse af til-
fredshed med 

Behandlingen af person-
oplysningerne sker på 
baggrund af PrimaCares 
legitime interesse i at 
kunne udsende og 

Behandling af e-mail-
adresse i forbindelse 
med udsendelse og 
modtagelse af tilfreds-
hedsundersøgelser 



 

 

PrimaCares eksterne og egne sund-
hedsfaglige behandlere. Det er helt frivil-
ligt at besvare disse tilfredshedsunder-
søgelser.  

behandlere samt 
forløbet 

• Andre besvarel-
ser, der fremgår 
af tilfredshedsun-
dersøgelsen 

PrimaCare tilrettelægger 
tilfredshedsundersøgel-
serne således, at der ikke 
indgår følsomme person-
oplysninger i besvarel-
serne.  

modtage svar på til-
fredshedsundersøgelser 
med henblik på at kunne 
forbedre egne produkter 
og services samt Prima-
Cares netværk af eks-
terne og egne sund-
hedsfaglige behandlere 
jf. databeskyttelsesfor-
ordningens artikel 6, stk. 
1, litra f. 

sker udelukkende så 
længe du modtager 
behandling hos Prima-
Care og udsendes 
alene i forlængelse af 
et behandlingsforløb. 
Selve besvarelsen af 
tilfredsundersøgelsen 
gemmes i op til 1 år ef-
ter modtagelse heraf.  

Business Intelligence (statistiker og 
analyser) 
PrimaCare udarbejder statistikker og 
analyser via Business Intelligence (BI) 
med henblik på at forbedre produkter og 
services, kvalitetssikre, udvikling samt 
for at foretage anonym rapportering til 
kunderne (din arbejdsgiver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplys-

ninger 

 

• Navn 

• Navn på arbejdsgiver  

• Om behandlingen har 

været afholdt hos 

eksterne behandler 

• Omkostninger forbun-

det med behandlin-

gen 

• CPR-nummer (fortro-

lig personoplysning)  

Følsomme personoplys-

ninger 

 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykiske eller 

fysiske lidelser. 

• Seksuelle forhold kan 

forekomme, hvis din 

behandling indebærer 

psykiske skader/for-

hold, der vedrører din 

seksualitet. 

Behandlingen af person-
oplysninger indeholdt i 
din journal foretages 
med henblik på at udar-
bejde statistikker, fore-
tage kvalitetssikring 
samt udvikle og analy-
sere forløbet jf. sund-
hedslovens § 42d, stk. 
2, nr. 2 og databeskyt-
telseslovens § 10, stk. 1 
(følsomme personoplys-
ninger), databeskyttel-
seslovens § 6, stk. 1, 
litra e (samfundets inte-
resse) (almindelige per-
sonoplysninger) og da-
tabeskyttelseslovens § 
11, stk. 2, nr. 3 (CPR-
numre). Der foretages 
derudover anonym rap-
portering til kunderne 
(din arbejdsgiver) på 
baggrund af resultaterne 
fra BI.  

Personoplysninger be-
handles udelukkende 
til brug for BI så 
længe, at personoplys-
ningerne kan opbeva-
res af PrimaCare i 
henhold til journalfø-
ringskravene som 
nærmere beskrevet 
ovenfor. Der behand-
les dog alene person-
oplysninger for journa-
len, der er mindre end 
5 år gamle i overens-
stemmelse med sund-
hedslovens krav i § 42 
d, stk. 2, nr. 2.  

 

 

 

 

 

Udsendelse af servicemeddelelser  
PrimaCare udsender i visse tilfælde ser-
vicemeddelelser til dig med henblik på at 
overholde sundhedslovgivningen, orien-
tere om ændrede forhold samt for at ori-
entere om overdragelsen af dine per-
sonoplysninger til den pågældende eks-
terne behandler. Servicemeddelelserne 
indeholder ikke direkte markedsføring.  

Almindelige personoplys-

ninger 

 

• E-mailadresse 

• Telefonnummer  

 

PrimaCares legitime in-
teresse i at kunne be-
handle e-mailadresse og 
telefonnummer med 
henblik på at udsende 
servicemeddelelser for 
at overholde sundheds-
lovgivningen, orientere 
om ændrede forhold 
samt for at orientere om 
overdragelsen til den 
pågældende eksterne 
behandler jf. databeskyt-
telsesforordningens arti-
kel 6, stk. 1, litra f (legi-
tim interesse) og 

Oplysningerne be-
handles med henblik 
på at udsende service-
meddelelser så længe, 
at medarbejderen er 
omfattet af sundheds-
ordningen hos Prima-
Care. Servicemedde-
lelser udsendes såle-
des alene i det tids-
rum, hvor det er nød-
vendigt af hensyn til de 
oplyste formål og så 
længe behandling 
modtages.  



 

 

databeskyttelsesforord-
ningens artikel 6, stk. 1, 
litra c (retlig forpligtelse). 

Overdragelse til ekstern sundheds-
faglig behandler 
Som en del af PrimaCares sundheds-
ordning, har PrimaCare indgået samar-
bejdsaftaler med en række specialise-
rede sundhedsklinikker og behandlings-
steder. Sundhedsklinikker og behand-
lingsstederne fungerer som eksternt 
sundhedspersonale, der er selvstæn-
dige dataansvarlige. For at du kan mod-
tage behandling hos det eksterne sund-
hedspersonale, er det nødvendigt for 
PrimaCare at videregive dine personop-
lysninger.  

Følgende personoplysnin-

ger bliver videregivet til 

den eksterne sundheds-

faglige behandler, hvor du 

skal modtage yderligere 

specialiseret behandling:   

 

Almindelige personoplys-

ninger 

 

• Navn 

• E-mailadresse 

• Telefonnummer  

• Arbejdssted 

• CPR-nummer (fortro-

lig personoplysning)  

Følsomme personoplys-

ninger 

 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykiske eller 

fysiske lidelser. 

 

• Seksuelle forhold kan 

blive videregivet, hvis 

din behandling inde-

bærer psykiske ska-

der/forhold, der ved-

rører din seksualitet. 

 

PrimaCare indhenter et 
udtrykkeligt samtykke 
efter databeskyttelses-
forordningens artikel 6, 
stk. 1, litra a (alminde-
lige personoplysninger), 
artikel 9, stk. 2, litra a 
(følsomme personoplys-
ninger) samt databe-
skyttelseslovens § 11, 
stk. 2, nr. 2 (CPR-num-
mer) for at videregive 
personoplysninger til 
den eksterne sundheds-
faglige behandler, hvor 
du skal modtage yderli-
gere sundhedsfaglig be-
handling. 

Den eksterne sund-
hedsfaglige behandler 
er som nævnt selv-
stændig dataansvarlig 
og har selv pligt til at 
fastlægge slettefrister 
for behandlingen af 
dine personoplysnin-
ger. Du skal tage fat 
på den pågældende 
eksterne behandler, 
hvis du har spørgsmål 
til den eksterne sund-
hedsfaglige behand-
lers opbevaring og be-
handling af dine per-
sonoplysninger.  

Test og udvikling af systemer 

PrimaCare kan anvende dine person-

data til test og udvikling af vores syste-

mer, så vi sikrer at alt virker som det 

skal. 

Vores test- og udviklingsmiljøer er un-
derlagt den samme sikkerhed som vores 
produktionsmiljøer.  

Almindelige personoplys-
ninger 

• Navn 

• Navn på arbejdsgiver  

• E-mailadresse  

• Jobtitel 

• Alder 

• Køn 

• Fødselsdag 

• Telefonnummer 

• Korrespondance  

• CPR-nummer (fortro-

lig personoplysning) 

Følsomme personoplys-

ninger 

 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykiske eller 

Behandlingen af dine 
personoplysninger sker 
for at opfylde den indgå-
ede kontrakt med dig 
med henblik på syg-
domsbekæmpelse og 
forvaltning af sundheds-
tjenester jf. databeskyt-
telsesforordningens arti-
kel 6, stk. 1, litra b (al-
mindelige personoplys-
ninger), databeskyttel-
seslovens § 7, stk. 3 jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens artikel 9, stk. 2, 
litra b (følsomme per-
sonoplysninger) og da-
tabeskyttelseslovens § 
11, stk. 2, nr. 4 jf. data-
beskyttelseslovens § 7, 
stk. 3 (CPR-numre). 

Oplysningerne er om-
fattet af reglerne om 
journalføring og opbe-
vares i 5 år fra sidste 
optegning i journalen.  



 

 

fysiske lidelser, som 

er nødvendig at be-

handle med henblik 

på at levere sund-

hedsfaglig behand-

ling. 

• Seksuelle forhold kan 

forekomme, hvis din 

behandling indebærer 

psykiske skader/for-

hold, der vedrører din 

seksualitet. 

Anonymisering  
PrimaCare kan anonymisere dine per-
sonoplysninger med henblik på mar-
kedsføring, udvikling af produkter og 
services, machinelearning, udarbejdelse 
af statistikker samt til brug for deling, 
rapportering til din arbejdsgiver, salg og 
offentliggørelse af fuldstændigt ano-
nyme data. Dine data bliver anonymise-
ret i henhold til vores interne anonymise-
ringsregler herfor.  

Databeskyttelsesreglerne 
finder ikke anvendelse på 
anonyme data.  

Databeskyttelsesreg-
lerne finder ikke anven-
delse på anonyme data. 

Behandling af ano-
nyme data kan ske på 
ubestemt tid, da data-
beskyttelsesreglerne i 
så fald ikke finder an-
vendelse.  

Ovenstående personoplysninger er indsamlet fra din arbejdsgiver, direkte fra dig, i visse tilfælde fra Forsikrings-
selskabet Dansk Sundhedssikring A/S og/eller fra den eksterne sundhedsfaglige behandler. 

Kontaktpersoner hos eksterne behandlere eller eksterne behandlere i form af enkeltmandsvirksomheder 

Til hvilke formål anvendes personop-
lysningerne? 

Hvilke typer af person-
oplysninger?  

Hvad er retsgrundlaget 
for behandlingen? 

Hvornår slettes per-
sonoplysningerne?  

Overholde samarbejdsaftale 
PrimaCare behandler dine personoplys-
ninger med henblik på at registrere din 
sundhedsklinik eller behandlingssted i 
vores netværksdatabase over god-
kendte behandlere samt efterfølgende 
med henblik på at overholde samar-
bejdsaftalen.   
 

Almindelige personoplys-
ninger 

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• Type behandling, 
der udbydes  

• Kontraktoplysnin-
ger 

Behandlingen af dine 
personoplysninger sker 
for at overholde kontrak-
ten (samarbejdsaftalen), 
jf. databeskyttelsesfor-
ordningens artikel 6, stk. 
1, litra b 

Oplysninger opbeva-
res så længe samar-
bejdsaftalen er gæl-
dende og op til 2 år ef-
ter kontraktens ophør. 

Fakturering, bogføring og regnskaber  
For at fakturere, bogføre og udarbejde 
regnskaber.  

Almindelige personoplys-
ninger 

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• Faktura 

• Betalingsoplys-
ninger 

Behandlingen af dine 
personoplysninger sker 
for at gennemføre beta-
linger, jf. databeskyttel-
sesforordningens artikel 
6, stk. 1, litra b samt for 
at overholde vores ret-
lige forpligtelser i hen-
hold til bogføringsloven 
og regnskabslovgivnin-
gen jf. databeskyttelses-
forordningens artikel 6, 
stk. 1, litra c.  

Oplysninger til brug for 
bogføringsloven slet-
tes efter 5 år fra udløb 
af regnskabsåret. 

Tilfredshedsundersøgelser  
PrimaCare udsender tilfredshedsunder-
søgelser efter modtagelse af en behand-
ling bl.a. med henblik på at få tilbage-
meldinger på din behandling.   

Almindelige personoplys-
ninger 

• Oplysninger om 
kundernes 

Behandlingen af person-
oplysningerne sker på 
baggrund af PrimaCares 
legitime interesse i at 
kunne udsende og mod-
tage svar på 

Behandling af e-mail-
adresse i forbindelse 
med udsendelse og 
modtagelse af tilfreds-
hedsundersøgelser 
sker udelukkende så 



 

 

tilfredshed med 
din behandling  

tilfredshedsundersøgel-
ser med henblik på at 
kunne forbedre egne 
produkter og services 
samt PrimaCares net-
værk af eksterne og 
egne sundhedsfaglige 
behandlere jf. databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f. 

længe medarbejderen 
modtager behandling 
hos PrimaCare og ud-
sendes alene i forlæn-
gelse af et behand-
lingsforløb. Selve be-
svarelsen af tilfredsun-
dersøgelsen gemmes i 
1 år efter modtagelse 
heraf. 

Retskrav  
For at overholde vores retlige forpligtel-
ser samt for at kunne fastlægge, for-
svare og gøre retskrav gældende.  

Almindelige personoplys-

ninger 

• Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• Type behandling, der 

udbydes 

• Kontraktoplysninger 

• Korrespondancer  

Behandlingen af dine 
personoplysninger fore-
tages med det formål at 
overholde vores retlige 
forpligtelser jf. databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra c. 
 
Behandlingen af dine 
personoplysninger fore-
tages derudover som 
følge af vores legitime 
interesse i at kunne fast-
lægge, forsvare og gøre 
retskrav gældende jf. 
databeskyttelsesforord-
ningens artikel 6, stk. 1, 
litra f. 

Oplysninger opbeva-
res så længe samar-
bejdsaftalen er gæl-
dende og op til 2 år ef-
ter kontraktens ophør. 
Oplysninger til brug for 
konkrete retssager op-
bevares indtil afslut-
ning af den pågæl-
dende sag.  

Ovenstående personoplysninger er indhentet direkte fra dig eller fra patienterne. 

 

 

Kunder, der modtager ydelser fra FIDIMI 

Til hvilke formål anvendes personop-
lysningerne? 

Hvilke typer af person-
oplysninger?  

Hvad er retsgrundlaget 
for behandlingen? 

Hvornår slettes per-
sonoplysningerne?  

Oprettelse af brugere på FIDIMIs plat-
form 

Du kan oprettes på FIDIMIs platform på 
to forskellige måder: 

1) Ved at FIDIMI opretter dig på bag-
grund af en af din arbejdsgiver frem-
sendt medarbejder-liste  

2) Ved at du selv opretter dig via et 
fælles sign-up link, som din arbejds-
giver har fået tilsendt fra FIDIMI 

Oprettelsen af din brugerprofil er en for-
udsætning for at du kan tage FIDIMIs 
sundhedstest.  

Almindelige personoplys-

ninger 

• Navn 

• Adresse 

• E-mailadresse  

• Telefonnummer 

• Medarbejder ID 

• Afdeling 

 

FIDIMIs legitime inte-
resse i at kunne be-
handle almindelige per-
sonoplysninger med 
henblik på at oprette dig 
som bruger jf. databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f (le-
gitim interesse) 

Personoplysningerne 
gemmes i 3 år efter 
kundeforholdets afslut-
ning.  

Sundhedstest, Life-Score og coa-
ching 

På FIDIMIs digitale sundhedsplatform 
tager du først en sundhedstest, hvoref-
ter FIDIMI på baggrund af dine svar til-
deler dig en ’Life-Score’. Baseret på 

Almindelige personoplys-

ninger 

• Navn 

• Adresse 

• E-mailadresse  

FIDIMIs legitime inte-
resse i at kunne be-
handle almindelige per-
sonoplysninger med 
henblik på at kunne le-
vere sundhedstest, life-
score og coaching jf. 

Personoplysningerne 
gemmes i 3 år efter 
kundeforholdets afslut-
ning. 



 

 

resultatet af din Life-Score tildeles du 
adgang til FIDIMIs sundhedsplatform, 
enten med eller uden en menneskelig 
coach tilknyttet dit forløb.   

• Telefonnummer 

• Startdato 

• Medarbejder ID 

• Korrespondance 

• Aktiviteter  

Følsomme personoplys-

ninger 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykisk eller 

fysisk trivsel, herun-

der evt. psykiske lidel-

ser.  

databeskyttelsesforord-
ningens artikel 6, stk. 1, 
litra f (legitim interesse) 

 

Databeskyttelsesforord-
ningens artikel 9, stk. 2, 
litra a (samtykke) for be-
handling af dine hel-
bredsoplysninger.  

Step-challenge eller fokuseret virk-
somhedsforløb 

FIDIMI kan facilitere forskellige virksom-
hedskonkurrencer eller forløb, hvor FI-
DIMI vil registrere dine personoplysnin-
ger, som en del af forløbet. 

FIDIMI kan løbende sende servicemed-
delelser indeholdende status i konkur-
rencen, eller sende relevant materiale 
som er en naturlig del af forløbet til dig 
på e-mail.  

Almindelige personoplys-

ninger 

• Navn 

• E-mail 

• Antal skridt (hvis 

skridtkonkurrence) 

FIDIMIs legitime inte-
resse i at kunne be-
handle navn og e-mail-
adresse med henblik på 
at facilitere konkurren-
cen og udsende service-
meddelelser i virksom-
hedsforløbet jf. databe-
skyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra f (le-
gitim interesse) 

Personoplysningerne 
gemmes i 3 år efter 
kundeforholdets afslut-
ning. 

Nyhedsbreve 

FIDIMI kan sende nyhedsbreve indehol-
dende nyheder om vores produkter og 
services, samt artikler til en sundere livs-
stil.   

Almindelige personoplys-

ninger 

• E-mail 

Databeskyttelsesforord-
ningens art. 6, stk. 1, 
litra a (samtykke): Vi be-
handler dine personop-
lysninger og sender dig 
vores nyhedsbreve med 
dit samtykke. 

Data opbevares i 2 år 
efter samtykket træk-
kes tilbage. 

Analyser og sundhedsrapporter 

FIDIMI udarbejder statistikker og analy-
ser via Business Intelligence (BI) med 
henblik på at forbedre og udvikle pro-
dukter og services, samt for at foretage 
anonym rapportering til vores kunder 
(din arbejdsgiver). 

 

Almindelige personoplys-

ninger 

• Navn 

• Adresse 

• E-mailadresse  

• Telefonnummer 

• Startdato 

• Medarbejder ID 

• Korrespondance 

• Aktiviteter  

Følsomme personoplys-

ninger 

• Helbredsoplysninger i 

form af psykisk eller 

fysisk trivsel, herun-

der evt. psykiske lidel-

ser. 

FIDIMIs legitime inte-
resse i at kunne be-
handle almindelige per-
sonoplysninger med 
henblik på at kunne ana-
lysere på brugen af FI-
DIMIs ydelser og levere 
en anonymiseret rapport 
til din arbejdsgiver jf. da-
tabeskyttelsesforordnin-
gens artikel 6, stk. 1, 
litra f (legitim interesse) 

 

Databeskyttelsesforord-
ningens artikel 9, stk. 2, 
litra a (samtykke) for be-
handling af dine hel-
bredsoplysninger. 

Personoplysningerne 
gemmes i 3 år efter 
kundeforholdets afslut-
ning, hvorefter de ano-
nymiseres.  



 

 

APV’er 

FIDIMI udarbejder APV’er (arbejds-
pladsvurderinger) for virksomheder. 

FIDIMI modtager i den forbindelse ikke 
personhenførbare data og modtager 
derfor kun anonyme data. 

Databeskyttelsesreglerne 

finder ikke anvendelse på 

anonyme data.  

Databeskyttelsesreg-
lerne finder ikke anven-
delse på anonyme data. 

Behandling af ano-
nyme data kan ske på 
ubestemt tid, da data-
beskyttelsesreglerne i 
så fald ikke finder an-
vendelse.  

Ovenstående personoplysninger er indhentet enten fra din arbejdsgiver eller direkte fra dig selv. 

 

 

3. Overladelse til databehandlere og videregivelse til dataansvarlige  

 

For at opfylde ovenstående formål, kan PrimaCare give tredjeparter adgang til dine personoplysnin-

ger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med PrimaCare leverer relevante ydelser. Sådanne 

serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner 

i henhold til indgåede databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt anvender PrimaCare følgende 

databehandlere eller kategorier af databehandlere:   

 

a. Leverandører af vores bookingsystem og portal for journalføring.  

b. Leverandør af tekniske løsning for udarbejdelse af tilfredshedsundersøgelser.  

c. Leverandør af callcenterløsninger.  

d. Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S (”DSS”), der er vores koncernforbundne sel-

skab. DSS assisterer med udarbejdelse af analyser og statistikker (BI), IT-support, juridisk råd-

givning og fakturering.  

e. Ekstern psykologkonsulent.  

 

I visse tilfælde vil det også være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til selvstændige da-

taansvarlige. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere på baggrund af følgende retsgrund-

lag:  

 

a. Advokatkontorer, domstole og offentlige myndigheder på baggrund af vores legitime interesse i 

at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 

6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, 

litra f (helbredsoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, nr. 4 jf. databeskyttel-

sesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).  

b. Eksterne sundhedsklinikker og behandlingssteder, der er godkendt som en del af PrimaCares 

specialiserede netværk (samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a 

(almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger) samt da-

tabeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (CPR-nummer). Vi henviser til skemaet ovenfor.  

c. Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S på baggrund af dit samtykke, i to forskellige 

situationer: 

i. Hvis din life-score i sundhedstesten er tilstrækkelig lav og du endvidere har en 

sundhedsforsikring hos Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring, kan vi med dit 

særskilte samtykke give en Health Care Manager fra Forsikringsselskabet Dansk 

Sundhedssikring adgang til din profil og vejlede i aktivering af din sundhedsforsik-

ring. 

ii. Med dit særskilte samtykke kan vi videregive dine personoplysninger for at de kan 

sammenholde FIDIMIs data med deres egen. 

 

Dine personoplysninger overføres som det klare udgangspunkt hverken til databehandlere eller data-

ansvarlige, der er lokaliseret i usikre lande uden for EU/EØS. Vores enkelte eksterne psykologkonsu-

lent assisterer imidlertid med behandling fra Japan, hvortil der er kiggeadgang til personoplysninger i 



 

 

Danmark. PrimaCare har sikret overførselsgrundlag for denne kigge adgang i form af EU Kommissio-

nens Standardvilkår.  

 

Relevansen af ovenstående oplistning af databehandlere og modtagere af personoplysninger, vil af-

hænge af dit forhold til PrimaCare som nærmere angivet i skemaet ovenfor.  

 

4. Sikkerhed 

 

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi 

implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fast-

lagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Følsomme og fortrolige personoplysninger, skal af-

gives via PrimaCares og FIDIMIs portaler, hvortil personoplysningerne opbevares og transmitteres 

krypteret i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger.  

 

PrimaCare har derudover udarbejdet og implementeret interne regler om informationssikkerhed, som 

indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintet-

gjort, gå tabt, blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller 

kendskab til dem. Vores sundhedsfaglige personale er underlagt lovpligtig fortrolighed.  

 

5. Rettigheder  

 

Når PrimaCare behandler personoplysninger om dig som angivet ovenfor, har du en række rettighe-

der i henhold til databeskyttelseslovgivningen:  

 

a. Du har ret til at få en indsigt i og en kopi af de personoplysninger, som PrimaCare behandler om 

dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du kan via portalen anmode om indsigt i dine jour-

naloplysninger. PrimaCare udleverer i så fald din journal med en kode (end-to-end kryptering).  

b. Du har ret til at få berigtiget personoplysninger, der er blevet forældede eller som er urigtige.  

c. Du har ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger, medmindre Pri-

maCare er berettiget eller retligt forpligtet til at fortsætte behandlingen, herunder som følge af 

bogføringsloven, journalføringsreglerne eller igangværende retssager. 

d. Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som PrimaCare har registreret 

om dig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt bede PrimaCare om at 

transmittere disse personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).  

e. Du har ret til at tilbagekalde eventuelle afgivne samtykker, uden at dette dog berører lovligheden 

af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelse heraf. Hvis du vil tilbage-

kalde et samtykke, skal du kontakte privacy.legal@prima-care.dk.  

 

Ret til indsigelse 

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine person-

oplysninger, herunder ret til at gøre indsigelse mod vores behandling på baggrund af interesseafvej-

ningsreglen efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

 

6. Spørgsmål og klage   

 

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller hvis 

du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at 

kontakte os på e-mailadressen privacy.legal@prima-care.dk eller vores DPO Bech-Bruun på 

dpo.pc@bechbruun.com eller pr. tlf.: 72 27 30 02 på hverdage mellem 9-16. Hvis din henvendelse til 

vores DPO indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, anvend da den sikre beskedfunktion: 

https://dpo.bechbruun.com/pc. 
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Du har også ret til at klage over PrimaCares behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, 

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.  

 

 

7. Ændringer af persondatapolitikken  

 

Denne persondatapolitik udgør ikke en aftale mellem PrimaCare og dig, men danner i stedet grundlag 

for PrimaCares oplysningspligt efter databeskyttelseslovgivningen. Vi forbeholder os retten til at fore-

tage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden i overensstemmelse med den gældende 

databeskyttelseslovgivning. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den, 

til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige 

ændringer af persondatapolitikken, vil du modtage en e-mail fra PrimaCare med den opdaterede per-

sondatapolitik.   

 

 

 

mailto:dt@datatilsynet.dk

