Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag) alternativt radering
av personuppgifter
Enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning ((EU2016/679) (”Dataskyddsförordningen”) har du rätt att få
information och tillgång till de personuppgifter som behandlas samt information om de behandlingsåtgärder
som utförs av företag inom MedHelp gruppen. För det fall du begär ett registerutdrag kommer en
sammanställning att skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress, för att på så sätt
säkerställa att det endast är du som kan ta del av uppgifterna. Om du söker att inhämta information som
behandlas hos andra vårdgivare kan den finnas att tillgå via e-tjänster på följande sida: www.1177.se
I det fall du vill begära ut journalanteckningar använder du det särskilda formuläret för det på:
www.medhelp.se/dokument
I det fall din arbetsgivare har ett avtal med MedHelp ber vi dig läsa integritetspolicyn på
www.medhelp.se/dokument. Administrativ information som vi behandlar på uppdrag av din arbetsgivare
begär du information om från din arbetsgivare som är personuppgiftsansvarig.
Enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen har du rätt att begära att MedHelp raderar dina personuppgifter.
MedHelp vill i detta sammanhang informera dig om att rätten till radering inte är en absolut rättighet, utan att
det finns ett flertal undantag. Personuppgifter som behandlas i din patientjournal, så kallad patientinformation
behandlas i enlighet med reglerna i Patientdatalagen (2008:355). Sådana uppgifter får enligt huvudregeln inte
raderas. Inspektionen för Vård och Omsorg kan i vissa fall besluta att hela eller delar av patientjournalen ska
förstöras.
Blanketten fylls i, undertecknas och skickas per post till:
MedHelp AB
Registerutdrag
Marieviksgatan 19C
117 43 Stockholm

Jag begär härmed ta del av registerutdrag på de uppgifter som behandlas inom ramen för
sjukvårdsrådgivning och att detta skickas med rekommenderad post till min
folkbokföringsadress.
Jag begär härmed att MedHelp ska radera mina personuppgifter i enlighet med artikel 17 i
Dataskyddsförordningen.

Personnummer

För- och efternamn

Underskrift

Datum och ort

Telefon dagtid

