
   

  

Oplysningspligt vedrørende smitteopsporing af coronavirus 
I forbindelse med smitteopsporring af coronavirus har Struer Kommune modtaget oplysninger om 
at du er smittet med coronavirus. Struer Kommune skal hjælpe Spyrelsen for Patientsikkerhed med 
opsporing af nære kontakter og isolation. Vi skal gøre dig opmærksom på, at vi som dataansvarlig 
har pligt til at oplyse dig om følgende: 

Dine oplysninger indsamles med henblik på hjælpe Styrelsen for Patient Sikkerheds med at råde 
personer smittet med coronavirus om opsporing af nære kontakter samt isolation. Struer Kommune 
skal hjælpe med at give målrettet rådgivning til familier, hvor der er smittede eller nære kontakter, 
herunder om muligheden for at blive visiteret til et frivilligt ophold på en isolationsfacilitet, jf. 
sundhedslovens §210 a eller forebyggende sundhedsfremmende tilbud, jf. sundhedslovens §119.  
 
Indsamlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra e 
Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som 
henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.  

Struer Kommune opbevarer dine oplysninger i 5 år. Oplysningerne er udelukkende tilgængelige for 
den gruppe af medarbejdere, der er en del af smitteopsporingen og vil ikke blive brugt i nogen 
anden kommunal sagsbehandling.  

Der er tale om følgende kategorier af personoplysninger: 

• De oplysninger Struer Kommune opbevarer om dig, er CPR-nr, Navn, telefonnummer samt 
at du er blevet testet positiv for Coronavirus.  

Dine oplysninger videregives til Styrelsen for patientsikkerhed og journaliseres i kommunes 

fagsystem. Oplysingerne er tilgængelige for den gruppe af medarbejdere, der er en del af 

smitteopsporingen.  

 

Dine rettigheder 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige 
oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden 
tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen 
af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores 
ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at trække dit eventuelle samtykke 
tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores 
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til 
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning 
fra dette tidspunkt. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine 
rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 
på www.datatilsynet.dk.  

Henvendelse til Struer Kommune  

Struer Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget 
om dig. Spørgsmål, klager eller ønsker om indsigt kan rettes til:  

Struer Kommune Østergade 13-15 Mail: struer@struer.dk Sikker post: via borger.dk eller e-Boks. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

På telefon: 20674285 

     På mail: dpo@struer.dk  
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