Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Samtycke till behandling av personuppgifter
Patientens godkännande att visa videoinspelad operationsfilm på
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) kirurgiska klinikens
videoarkivsida på internet där du medverkar med intervju och
ansikte.
Vid kirurgiska kliniken USÖ har vi i flera år arbetat med att förbättra och utveckla
undervisningsmaterial för kirurger och övrig sjukvårdspersonal. Då det nu är vanligt
att vårdpersonal och allmänhet söker information via Internet har vi gjort det möjligt
att nå delar av klinikens informationsmaterial och videofilmer via Internet på
kirurgens videoarkivsida som återfinnes på följande adress:
http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv
Vid en del kirurgiska ingrepp sker videoinspelning av operationerna i
kvalitetssäkrings och utbildningssyfte. Intressanta sekvenser kan på så sätt sparas,
redigeras och presenteras på klinikens videoarkivsida. Man kan på så sätt presentera
intressanta operationsfynd, aktuell operationsteknik, ge tips och råd och sprida
kunskap om kirurgiska riskmoment, komplikationer mm.
I ditt fall har vi bedömt att den inspelade operationssekvensen kan vara av stort
utbildningsvärde för andra kirurger och önskar därför kunna lägga in en kort
filmsekvens i kirurgklinikens videoarkiv med intervju. Då den här filmen även visar
ditt ansikte och spelar in din röst så är det viktigt att du skriftligen godkänner
publiceringen. Den nya dataskyddsförordningen GDPR reglerar ditt deltagande rent
juridiskt och det är viktigt att vi får ett skriftligt godkännande av dig om du väljer att
delta i projektet. Vi registrerar ditt personnummer och godkännande och samlar detta
i ett register så att det ska bli enkelt att hitta den film där du medverkar och i händelse
av att du vill att filmen inte ska ligga tillgänglig på internet så tar vi bort den från
videoarkivet.
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Informationssidan utseende

Informationen samlas in av Lars-Göran Larsson Överläkare och ansvarig för
kirurgklinikens videoarkiv och det är Region Örebro län som är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi delar inte dina
personuppgifter med någon ytterligare.
Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt
samtycke. Man måste dock vara medveten om att en film som ligger på videoarkivet
och internet kan kopieras och användas av andra.
Du har enligt GDPR rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade,
rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt
rätten att invända mot behandlingen.

Kontaktuppgifter:
För att återkalla ditt samtycke, få information om behandling av dina personuppgifter
i kirurgklinikens videoarkiv samt använda dina rättigheter enligt GDPR, kontakta:
Lars-Göran Larsson Överläkare vid kirurgiska kliniken i Örebro via e-post:
lars-goran.larsson@regionorebrolan.se .
Du har alltid möjlighet att vända dig med synpunkter på personuppgiftsbehandling till
Regionens dataskyddsombud via e-post: dso@regionorebrolan.se, eller tfn 019-602
10 00 (växel).
Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med
klagomål till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657
61 00. Du kan läsa mer om datainspektionens tillsyn på www.datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Region Örebro län; Box 1613; 701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
E-post: regionen@regionorebrolan.se
Org Nr: 232100-0164

www.regionorebrolan.se

Samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs ovan?
☐Ja
☐Nej

Genom underskrift samtycker jag till att Region Örebro län behandlar mina
personuppgifter enligt ovan

Ort____________________________________________
Datum_________________________________________
Namn (textat) ___________________________________
Personnummer __________________________________
Underskrift______________________________________

www.regionorebrolan.se

