Oplysninger om HospiceSønderjyllands behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med frivilligt arbejde hos HospiceSønderjylland
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, hvordan HospiceSønderjylland behandler
personoplysninger om dig i forbindelse med dit frivillige arbejde hos HospiceSønderjylland.
Efter databeskyttelsesforordningens[i] artikel 13 skal den dataansvarlige give dig en række oplysninger, når
denne modtager oplysninger om dig.
Kontaktoplysning til HospiceSønderjylland
HospiceSønderjylland er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor:
HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev
CVR-nr. 28 36 72 01
Telefon: 73 52 83 00
Mail: hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk

Kontaktoplysninger på HospiceSønderjyllands databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
HospiceSønderjyllands databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:
•
•
•

E-mail: mia.bekker.leimand@rsyd.dk
Tlf.: 24 75 62 90
Brev: Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle, att. Mia Bekker Leimand

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
HospiceSønderjylland indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din tilknytning til
stedet.
HospiceSønderjylland behandler personoplysninger om dig til brug for kontakten til de frivillige.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.
1, litra b og e og databeskyttelsesloven § 12 for så vidt angår almindelige oplysninger.
For så vidt angår eventuelle følsomme personoplysninger henvises til databeskyttelsesforordningens artikel
9, stk. 2, litra b og litra f og databeskyttelseslovens § 12.
Sker der indhentelse af straffeattest, sker behandlingen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens
artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8.
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Hvor dine personoplysninger stammer fra
Generelt set kan de personoplysninger, som HospiceSønderjylland behandler om dig, alene komme fra dig
selv.
Kategorier af personoplysninger
Almindelige oplysninger
Herunder navn, adresse, tlf.nr., fødselsdag og mail-adresse. Oplysninger om interesser og arbejdsliv
opbevares som hjælp til at finde de rette frivillige til patienter, pårørende og opgaver på
HospiceSønderjylland.
Offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere
HospiceSønderjylland har mulighed for at offentliggøre den frivilliges navn på et navneskilt, den frivillige
bruger under vagten og billeder på opslagstavlen på Frivillig koordinators kontor.
Transmission fra HospiceSønderjyllands offentlige rum til patientstuerne.
HospiceSønderjylland transmitterer underholdning, herunder andagter o.lign. fra HospiceSønderjyllands
opholdsstue/foyer direkte ud på patientstuerne.
Såfremt den frivillige ikke ønsker at medvirke på transmissionen, er den frivillige selv ansvarlig for ikke at
være med på transmissionen.
Modtagere eller kategorier af modtagere
HospiceSønderjylland udleverer ikke oplysninger om de frivillige uden forudgående aftale.
Opbevaring af dine personoplysninger
Så længe du er frivillig hos HospiceSønderjylland opbevares kontaktoplysninger i Regionens elektroniske
dokumenthåndteringssystem i maksimum 1 år efter den frivilliges fratrædelse.
Foto af de frivillige opbevares på opslagstavlen på frivillig koordinators kontor.
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
HospiceSønderjylland overfører ikke dine oplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
Hosting af data
Til brug for de frivilliges vagtplanlægning hostes oplysninger om de frivillige i form af navn og
telefonnummer i vagtplanlægningssystemet Sirocco/Haderslev Stiftsbogtrykkeri, som HospiceSønderjylland
har indgået en databehandleraftale med.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, HospiceSønderjylland
behandler dine personoplysninger på.
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Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
[i]

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
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