
Aftale vedrørende fælles dataansvar mellem 

ELCG: European LifeCare Group A/S, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg, CVR: 10104653 

og 

DLVS: Danske Lægers Vaccinations Service ApS, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg, CVR: 25549082 

og 

SC: Spot Clinics ApS, Amicisvej 3 kl. th., 1852 Frederiksberg C, CVR: 34704120 

 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 26 foreligger der et fælles dataansvar, når to eller flere dataan-
svarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandling af personoplysninger. 

Når ELCG DLVS og SC behandler patientoplysninger og patientjournaler, sker dette i et fælles journalsy-
stem. Derfor har ELCG, DLVS og SC indgået en aftale om fælles dataansvar, som sikre at patienternes ret-
tigheder i forhold til databeskyttelsesforordningen efterleves. 

Dette er et uddrag af den samlede aftale, som har til formål på en gennemsigtig måde at fastlægge det 
respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Uanset fordelingen af ansvar selskaberne imellem, kan man altid udøve sine rettigheder i medfør af data-
beskyttelsesforordningen over for både ELCG, DLVS og SC.  

Overordnet ansvarsfordeling 

For så vidt angår behandling af patienter i eget regi, er hver af parterne selvstændigt ansvarlige for 
overholdelse af: 
- principperne for behandling i artikel 5 
- behandlingshjemmel i artikel 6 og 9 
- oplysningspligten i artikel 13 og 14 
- implementering af databeskyttelsespolitikker i artikel 24 

For alle øvrige forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningen, har DLVS det overordnede an-
svar. Dette dækker bland andet: 
- overholdelse af de registreredes rettigheder i artikel 15 til 22 samt 34 
- behandlingssikkerhed i artikel 25 og 32 
- databehandlere i artikel 28 
- anmeldelse af brud på persondatasikkerheden i artikel 33 
- konsekvensanalyser i artikel 35 og 36 
- fortegnelse over behandlinger i artikel 30 

 

ELCG, DLVS og SC har i fællesskab udpeget en ekstern Databeskyttelsesrådgiver (DPO), som varetager 
kontrol af selskabernes overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Hvis man har spørgsmål til den gene-
relle behandling af personoplysninger selskaberne imellem, kan man rette henvendelse til vores DPO på 
nedenstående. Konkrete spørgsmål og anmodning om indsigt skal rettes til DLVS på info@dlvs.dk. 

Databeskyttelsesrådgiver: 
Persondatakonsulenterne ApS - Att: Lars Due Nielsen 
E-mail: dpo@persondatakonsulenterne.dk 


