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Beskrivelse      

Nr
Behandlings-

aktivitet
Beskrivelse av

behandling
Formålet med
behandlingen

Behandlings-
grunnlag

Behandlings-
sted

Personopplysninger Opphav
Informasjon til
den registrerte

Sletting

Særlige
kategorier

opplysninger
Typer Grunnlag

Data-
behandling

Data-
behandler

Data-
behandler-

avtale

Tilgang/-
overføring

Overføring Kommentarer Dokumentasjon

Ta inn en kort

beskrivende tittel

for behandlingen.

Beskrivelse av

kategorier

behandling

Beskriv formålet med

behandlingen,

herunder hvorfor

personopplysningene

ble samlet inn,

hvordan disse var

tiltenkt behandlet,

hvem de var tiltenkt

utlevert til mv.

Ta inn det

lovmessige

grunnlaget for å

behandle

personopplysningene

(nedenfor er

grunnlagene i

artikkel 6 i

menyen).

Hvor lagres og

behandlinges

opplysningene

fysisk sett,

systemmessig, i

juridisk enhet mv.

Hvilke

personopplysninger/kategori

personopplysninger

behandles, kategorier

registrerte? Om mulig,

ta også med noe om

omfanget av data.

Hvem eller

hvor er

opplysningene

mottatt fra?

Er den registrerte

informert i henhold

til artikkel 13 og

14 ved innsamling

av opplysningene?

Rutiner for

sletting av

kategorier

person-

opplysninger,

evnt. planlagte

tidsfrister for

sletting (om

mulig)

Behandles det

særlige katetorier

opplysninger

(sensitive

opplysninger)?

Hvilke

opplysninger

behandles?

Grunnlag for

behandlingen

forordningen

Benyttes det

databehandler/levera

med tilgang?

Navn på

databehandler

Foreligger

databehandler

avtale?

Andre som har

tilgang  eller

blir

opplysningene

overført til

andre, herunder

kategorier av

mottakere?

Overføres

personopplysninge

til tredjeland?

Ytterligere kommentarer

som ikke er dekket andre

steder i skjemaet.

Hvor dokumenatasjon

og evnt. mer

informasjon om

behandlingen finnes.

1 KontaktinformasjonRegistrering og

lagring av

kontaktinformasjon

om pasient

Behandlingen er en

konsekvens av at det

skal etableres et

pasientforhold,

herunder ha den

informasjonen some r

nødvendig for å følge

opp pasientforholdet.

b) behandlingen er

nødvendig for å

oppfylle en avtale

som den registrerte

er part i, eller for å

gjennomføre tiltak

på den registrertes

anmodning før en

avtaleinngåelse

Lagres i eget fysisk

arkiv eller på egen

pc

pasientnavn, adresse og

personnummer, samt

telefonnummer og e-

postadresse

Den registrerte Ja, i samtykke-

erklæring og

personvern-

erklæring

Senest 1 år etter

pasientforholdets

endelige

avslutning

Nei Nei Nei Nei

2 Helse-

opplysninger

Registrering og

lagring av

helseinfo mv.

Behandlingen er en

konsekvens av at det

skal etableres et

pasientforhold,

herunder ha den

informasjonen som er

nødvendig for en

forsvarlig behandling

av pasienten

a) den registrerte

har gitt samtykke til

behandling av sine

personopplysninger

for ett eller flere

spesifikke formål

Lagres i eget fysisk

arkiv eller på egen

pc uten tilgang til

nettverk eller

fysisk tilgang for

uvedkommende

Opplysninger om helse,

personlige forhold og

tidligere behandling og

eventuell medisinering,

i den grad slike

opplysninger er

nødvendig/ til hjelp i

behandlings-opplegget

Den registrerte Ja, i samtykke-

erklæring og

personvern-

erklæring

Senest 1 år etter

pasientforholdets

endelige

avslutning,

dersom ikke

særskilt

grunnlag

foreligger

Ja Sensitive

opplysninger i

form av helse-

opplsyninger og

personlige

opplysninger

Samtykke Nei Nei Nei Sensitive

personopplysninger

lagres enten i fysisk arkiv

eller på pc/server uten

nettverkstilgang. Det tas

back-up jevnlig.


