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Medarbejdere, som medbringer denne rekvisition, kan få foretaget en influenzavaccination
hos Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS) på en af DLVS’ klinikker
book online på www.sikkerrejse.dk

Rekvisitionen skal medbringes udfyldt og underskrevet af den nærmeste leder.
Sundhedskort/sygesikringsbevis skal medbringes til konsultationen.

  Firmanavn:

 Firmaadresse:

  Navn på medarbejder:

 Fødselsdato:

Nærmeste leder bekræfter hermed ved underskrift, at medarbejderen kan modtage 1. stk.
influenzavaccination af DLVS, og at regningen kan sendes til ovenstående firma.

  Navn på nærmeste leder:

  Dato og underskrift leder:

Jeg (medarbejder) giver ved underskrift samtykke til, at DLVS ved afregning med ovenstående firma må
videregive navn og fødselsdato (ikke CPR) samt information om modtaget vaccine til ovenstående firma.

  Dato og underskrift:

Information vedr. behandling af personoplysninger:
Hvis du bliver vaccineret hos Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS), registrerer vi dine personoplysninger i vores
lægejournal og vi er samtidig forpligtet til at videregive dine oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister (DDV).
Herunder kan du se yderligere information om vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlig: Danske Lægers Vaccinations Service, Gladsaxevej 376, 2860 Søborg | E-mail: info@dlvs.dk | Tlf. 70 25 90 40

DPO: Lars Due Nielsen | E-mail: dpo@persondatakonsulenterne.dk | Tlf. 30 22 84 79

Formål:  Hos DLVS behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne yde rådgivning i forbindelse med 
vaccinationer, samt ifølge lovgivningen at kunne føre journal over dine behandlinger.

Retsgrundlaget:  Når du booker en aftale hos DLVS, behandler vi dine oplysninger for at kunne opfylde aftale. Når du modtager 
en sundhedsfaglig behandling, behandler vi dine o plysninger i henhold til lovgivningen. Når din virksomhed 
betaler for din vaccination, videregiver vi oplysninger med dit samtykke. I andre tilfælde, kan DLVS behandle 
dine oplysninger ud fra en legitim interesse.

Modtagere:  I henhold til lovgivningen, er DLVS forpligtet til at videregive oplysninger om vaccinationer til Det Danske 
Vaccinationsregister (DDV).

Opbevaringstid:  I henhold til lovgivningen, skal DLVS opretholde din journal i mindst 10 år fra sidste behandling. Længere
opbevaringstid kan forekomme hvis det vurderes lægefagligt nødvendigt.

Rettigheder:  Du har altid ret til at henvende dig til DVLS og anmode om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning
af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling, samt ret til dataportabilitet.

Mere information: For uddybende information, se DLVS persondatapolitik på www.stopinfluenza.dk/om-os/persondatapoliti

R E K V I S I T I O N  T I L  V O R E S  V A C C I N A T I O N S K L I N I K K E R

https://www.sikkerrejse.dk/booking/
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