
Spørgsmål?
Du er altid velkommen til at tage 

kontakt med spørgsmål om, hvordan 
vi behandler dine personoplysninger. 

Du kan kontakte SSI via e-Boks eller: 
ssidatabeskyttelse@ssi.dk  

+45 4046 0083

Eller Sundhedsministeriets koncern-
fælles databeskyttelsesrådgiver: 

databeskyttelse@sum.dk

Hvor kommer mine oplysningerne fra?
SSI modtager oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen om 
dit cpr-nummer, navn, adresse og sygesikringsgruppe. 

Hvorfor, hvordan og hvilke?
SSI behandler følgende oplysninger om dig 
for at kunne identificere dig: Navn, cpr-
nummer, sygesikringsgruppe og adresse. 

Det gør vi for at kunne tilbyde dig en vac-
cine og for at se, om du allerede er blevet 
vaccineret.

Hvis du bliver vaccineret, registreres det i 
Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 

SSI bruger oplysningerne i DDV til at vurdere 
kvaliteten, sikkerheden og e�ekten af vacciner, 
så man fx kan undersøge sammenhængen mellem 
vaccination og bivirkninger. 

Du kan selv tilgå DDV fra sundhed.dk, og din læge kan også 
se oplysningerne i DDV, når det er nødvendigt. 

Statens Serum Institut be-
handler oplysninger om dig

Når du bliver inviteret til vaccination og 
eventuelt vaccineret, behandler Statens 
Serum Institut (SSI) oplysninger om dig.

§ Sundhedslovens § 157 a, stk. 6, og § 222

§ Sundhedslovens § 157 a, stk. 1, jf. artikel 6, 
stk. 1,  litra c og e i GDPR. 
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Statens Serum Institut  I  Artillerivej 5, 2300  
Kbh. S.  I  ssi.dk  I  CVR-nummer 46837428 



Hvilke rettigheder har jeg?
Du har en række rettigheder. Der kan dog være begræns-
ninger i dine muligheder for at bruge dine rettigheder.

 Ret til at se oplysninger
 Du har ret til at se de oplysninger, SSI behandler om dig. Du 
 har adgang til at se registrering af vacciner via Sundhed.dk. 

 Ret til rettelser
 Mener du, at vores oplysninger om dig ikke er rigtige? 
 Så kan du i visse tilfælde få dem rettet. Er der re-
 gistreret forkerte oplysninger om dig i DDV, kan 
 den, der vaccinerede dig, rette fejlen.

 Ret til sletning
 I særlige tilfælde har du ret til at få slet-
 tet oplysninger om dig selv.

 Ret til begrænsning af behandling
 I visse tilfælde har du ret til at begrænse 
 muligheden for, at vi kan bruge dine op-
 lysninger, og SSI vil i så fald fremover kun 
 bruge dine oplysninger i ganske få tilfælde.

 Ret til indsigelse
 I visse tilfælde har du ret til at sige fra over 
 for SSI’s ellers lovlige behandling af dine per-
 sonoplysninger.

Begrænsninger i rettigheder 
SSI er som myndighed underlagt regler, der kræver, at vi 
kan dokumentere, hvad vi laver. 

Derfor kan vi i mange tilfælde ikke slette dine oplysninger, 
når du beder om det. 

Når SSI behandler personoplysninger udelukkende til vi-
denskabelige formål og til statistik, bliver dine rettig-
heder også begrænset af databeskyttelsesretten.

Hvis jeg nu er utilfreds 

§ Bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 
2018 om adgang til og registrering m.v. 
af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

§ Artikel 17, stk. 3, litra b og litra d i GDPR 
samt databeskyttelsesloven § 22, stk. 5

med, hvordan SSI be-
handler mine oplysninger?

Du kan i såfald klage til Datatilsynet: 
www.datatilsynet.dk

Læs mere om SSI’s databehandling: 
www.ssi.dk/pd-unge

https://www.datatilsynet.dk
https://www.ssi.dk/pd-unge


§ Databeskyttelseslovens § 10

              Hvem får lov til at bruge
             mine oplysninger?

SSI videregiver personoplysninger om dig 
til andre myndigheder, fordi de også skal 

               bruge oplysningerne i deres opgaver.

        Fx kan SSI videregive personoplysninger til din
     region, hvis du skal have mulighed for at booke tid 
  til vaccination.

Din region eller praktiserende læge skriver i din patientjournal og indberetter vaccine til 
DDV. Hvis du vil vide mere om din praktiserende læge eller regions behandling af personop-
lysninger, kan du kontakte din egen læge eller region.

Lægemiddelstyrelsen får informationer fra SSI, så styrelsen kan holde 
øje med vacciner og eventuelle bivirkninger. 

Vil du vide mere om Lægemiddelstyrelsens behandling af person-
oplysninger, kan du kontakte styrelsen på www.lmst.dk.

Sundhedsdatastyrelsen er SSI’s databehandler og hjælper fx med 
at indkalde dig til vaccination. 

SSI har indgået det, man kalder en databehandleraftale med data-
behandlerne og fører tilsyn med, at databehandlerne overholder 
databehandleraftalerne. 

SSI anvender også dine oplysninger til forskning, og vi kan i visse 
situationer videregive dine oplysninger til videnskabelige og 
statistiske undersøgelser af samfundsmæssig betydning.

SSI kan desuden være forpligtet til at videregive per-
sonoplysninger til andre sundhedspersoner eller andre 
myndigheder på sundhedsområdet.



§
SSI’s opgaver fremgår af sundhedsloven. Derudover kan du læse 
mere om lovene bag SSI’s behandling af personoplysninger her:

     Sundhedslovens § 157 a, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og e, i GDPR.

     Databeskyttelseslovens § 11, stk. stik. 1

     Databeskyttelseslovens § 10

     Artikel 17, stk. 3, litra d, i GDPR og af databeskyttelseslovens 
§ 22, stk. 5

     Bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til 
     og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger  

2. version – november 2022

Vi har dine oplysninger for at kunne tilbyde dig vacci-
nation og foretage overvågning af vaccinerne på ge-
  nerelt plan. 

    Personoplysningerne bliver opbevaret, 
     så længe SSI har brug for dem til at kunne tilbyde 
      og overvåge vacciner. 

        SSI overvejer løbende, om  vi har brug for dine op-
         lysninger. Når vi ikke har brug for dem længere, 
          sletter eller anonymiserer vi dine oplysninger.

Tager du imod tilbuddet om at blive vaccineret, vil 
vaccinationsoplysningerne i DDV blive slettet to år 
efter din død.

Du kan læse mere om reglerne her

Hvor længe har I mine oplysninger?
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