
Persondatapolitik  

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Mogens Larsen Dentallaboratorier A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som 

vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

 

Mogens Larsen Dentallaboratorier A/S, Klinisk tandteknik, AKK Dental og DKM Dental Import A/S 

 

Carl Blochsvej 16-20, 5230 Odense M 

 

CVR-nr.: 12634730 

 

Telefon: +4566134088 

 

E-mailadresse: info@larsen-dental.dk samt dkm@dkmdental.dk 

 

Samt 

 

Haderslev Dentallaboratorium A/S 

 

Nørregade 39 c, 6100 Haderslev 

 

Telefon: +4574525795 

 

E-mailadresse: haderslev@larsen-dental.dk 

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af 

oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

Når du fysisk kontakter vores kliniske afdeling i Odense, indsamler vi følgende 

personoplysninger: 

 

 Formål: Til journalinformation, evt. viderefakturering til kommuner samt direkte fakturering 

 Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn, cpr.nr., adresse samt tandstatus. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

 Persondataforordningens §13, §14 og §15, der omhandler med hvilket formål, hvorfra data 

indhentes, hvor længe opbevares, hvordan, ret til indsigelse, berigtigelse og sletning   

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

 

 Ved direkte henvendelse i vores kliniske tandteknik opgiver du selv min. navn og cpr. nr 
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 Ved tandlægens henvendelse har denne på digital/fysisk arbejdsseddel min. oplyst dit navn og 

fødselsdato samt hvilket tandteknisk arbejde, vi skal udføre.   

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: 

 

Vi importerer tandteknisk arbejde fra Tyrkiet. Dit navn og cpr.nr. sløres, så kun initialer 

og alder er synlig. 

  

Opbevaring af dine personoplysninger: 

 

 Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år i henhold til bogføringsloven på egen server, hvis 

back-up er i aflåst box.  

 

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger: 

 

 Formål: Opfordrede samt uopfordrede ansøgninger på mail og papir gemmes i 5 år i aflåst 

arkivskab. Efter udskrift fra mail, slettes mailen.    

 Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi arkiverer efter efternavn.  

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

Persondataforordningens §13, §14 og §15 omhandlende med hvilket formål, hvorfra data   

indhentes, hvor længe opbevares, hvordan, ret til indsigt, berigtigelse og sletning. 

   

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

 

 De stammer fra dine egne oplysninger i ansøgningen.  

 

Opbevaring af dine personoplysninger: 

 

 Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år i aflåst arkivrum. 

 

 

Når du som tandlægeklinik handler hos os, behandles følgende personoplysninger:  

 

 Tandlægeklinikkens navn og adresse samt patients navn, fødselsdato og arten af tandtekniks 

arbejde  

 Tandlægeklinikken tildeles et debitornr – ligeledes sløres patientinfos med initialer og alder – 

f.eks. HI – kvinde 45 år. I forbindelse med erklæring samt fakturering skrives 

tandlægeklinikkens navn, patientens fulde navn samt fulde cpr.nr. (krav fra kommuner og 

regioner), der mailes krypteret.   

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

 Persondataforordningens §13, §14 og §15, der omhandler med hvilket formål, hvorfra data 

indhentes, hvor længe opbevares, hvordan, ret til indsigelse, berigtigelse og sletning. 



 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

 

 Ved tandlægens henvendelse har denne på digital/fysisk arbejdsseddel min. oplyst navn og 

fødselsdato samt hvilket tandteknisk arbejde, der skal udføres. Der foreligger en 

databehandleraftale med den digitale samarbejdspartner. 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer  

 

 DKM Dental importerer tandteknisk arbejde fra Tyrkiet. Tandlægeklinikkens navn får et 

nr og patientnavn og fødselsdato sløres, så kun initialer, køn og alder er synlig. 

  

Opbevaring af dine personoplysninger 

 

 Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år i henhold til bogføringsloven og på egen server, med 

back-up låst i box. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

oplysninger om dig. 

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til 

at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – 

med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller 

for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 



Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden 

uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 

du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Dokumentoplysning 

Dette er 1. version af Mogens Larsen Dentallaboratoriers A/S´ persondatapolitik skrevet den 15. april 

2018.  
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