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Privatlivspolitik for GenoptrænDK
GenoptrænDK driftes af Region Syddanmark og privatlivspolitikken er i overensstemmelse
med den fælles regionale privatlivspolitik
Introduktion

Genoptræn.dk anvendes til at højne kvaliteten af hjemmetræningen for patienten via digital
videobasseret rehabiliteringsprogrammer, som medvirker til en større fleksibilitet hos den
enkelte patient. Når du anvender app’en indsamles der en række oplysninger om dig. Vi
indsamler kun de nødvendige personhenførbare data, og oplysningerne slettes, når der ikke
længere er brug for dem i forhold til det formål, de vedrører. Vi indsamler data for at
videregive dem til sundhedsprofessionelle således de kan anvende d ataen som dialogværktøj
i konsultationen. Den opsamlede data stilles til rådighed for sundhedsprofessionelle, hvor
der er en behandlingsrelation. Dataen skal medvirke til, at de sundhedsprofessionelle kan
følge rehabiliteringsforløbet online og individualiser det enkelte forløb hurtigt og digitalt.
Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og med hvilket formål de
indsamles og behandles.
Dataansvarlige

For anvendelse af GenoptrænDK på sygehusene i Region Syddanmark, henvises der til
regionens privatlivspolitik nedenfor:
Region Syddanmarks privatlivspolitik

Forskerparken 10
CVR: 29190909
+45 7663 1312
Kontaktoplysninger:
Navn: Mia Bekker Leimand
E-mail: databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk
Telefon: 24 75 62 90 (telefontid: mandag og torsdag kl. 09-11)
For anvendelse af GenoptrænDK i kommunal regi, henvises der til den enkelte
bopælskommunes privatlivspolitik.
Odense Kommune: https://www.odense.dk/om-kommunen/databeskyttelse
Vejen Kommune: https://vejen.dk/om-kommunen/kommunen/databeskyttelse/
Sønderborg Kommune: https://sonderborgkommune.dk/om-databeskyttelse
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Nordfyn Kommune: https://www.nordfynskommune.dk/vores-kommune/generelinformation/databeskyttelse/

Dataindsamling- og behandling
Når du logger ind på GenoptrænDK via appen opsamler vi data til anvendelse i din
rehabiliteringsforløb både i kommune og på sygehuset, således vi kan bruge den indsamlet
data til individualiser og tilrettelægge dit træningsprogram.
Region Syddanmark opbevarer personoplysninger på vegne af kommunerne.
Vi indsamler data om:


Navn, CPR-nummer, helbredsoplysninger (træningsprogrammer, om øvelserne bliver udført
(compliance), smerteniveau)

Oplysninger indhentes og videregives i medfør af sundhedslovens kapitel 9.
Endvidere kan behandling af oplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel
9, stk. 1, ske, hvis behandling af oplysninger er nødvendig med henblik på forebyggende
sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling eller
forvaltning af læge- og sundhedstjenester og behandlingen af oplysningerne foretages af en
person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h.
Dine data opbevares i 6 måneders log historik.
Kontaktformular
Når du benytter meddelelsesfunktion i appen under ‘Meddelelser’ i appen, lagres disse samt
sendes til terapeutens mailsystem, for at de kan besvare dine spørgsmål. Hvis henvendelsen
drejer sig om en kritisk tilstand, bedes du tage direkte kontakt til ansvarlig terapeut eller
afdeling. Meddelelsesfunktionen benyttes ikke til markedsføring.
Hvem vi deler dine data med
Vi deler dine data med din kommune og i nogle tilfælde med sygehuset, således der kan
sikres en gnidningsfri overgang mellem sektorgrænserne. Genoptræn|dk følger GGOP (Den
Gode Genoptræningsplan) som standard, når patienter overdrages fra en sektor til en and en.
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Databeskyttelse
Vi beskytter opsamlet data med følgende initiativer, som vi til enhver tid holder opdateret:
VPN med 2-faktor godkendelse, videregivelse sker kun via webapplikationen til en browser via
HTTPS, hvilket er TLS krypteret. Den specifikke krypteringsalgoritme forhandles mellem
webserver og browser, Sikkerhedsnetværk, Uddannelse af personale, Password med NemID
og AD login for terapeuter.

Din datarettigheder og klagemuligheder
GenoptrænDK er underlagt Region Syddanmarks persondatapolitik. Du kan læse mere om
dine datarettigheder og klagemuligheder her: Region Syddanmarks persondatapolitik
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, Region Syddanmark ikke behandler
dine personoplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.
Der kan evt tilføjes punkter der omfatter følgende:
-

Om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et
kræv, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, som om den registrerede har pligt til at give
personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger.

-

Om der sker automatiske afgørelser, herunder om der sker profilering, hvis ja – så en kort
beskrivelse af hvad der ligger til grund herunder om der sker profilering så en kort beskrivelse af
hvordan i kommer frem til afgørelsen. Behøver ikke at være noget detaljeret.

-

Hvis i agter at viderebehandle oplysninger til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver
den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet
formål og andre relevante yderligere oplysninger.

