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Om Oss 

LifeNet Health Europe GmbH er en behørig kvalifisert og lisensiert vevsbank i Wien, Østerrike, og det europeiske hovedkvarteret for den internasjonale og 

ledende ideelle gruppen LifeNet, verdens største og mest pålitelige leverandør av allograft bioimplantatløsninger av beste kvalitet, eller "Vevsprodukter". Hvert 

år distribuerer LifeNet Health over 400 000 allograft bioimplantater for å dekke behovene til pasienter og sykehus over hele verden. Vi har i 35 år gitt sikre, klinisk 

effektive transplantater og utmerket service til kunder over hele verden.  

Vennligst finn mer informasjon om oss og vår filosofi under: www.lifenethealth.org  

Dine Vevsprodukter – Personlige opplysninger 

Du/din lege tok kontakt med LifeNet Health Europe GmbH med sikte på å skaffe enten ett eller flere Vevsprodukter fra oss for å benytte slike Vevsprodukter som 

en del av din medisinske behandling.  

For å sikre at vi kun vil gi deg og din lege Vevsprodukter av høyeste kvalitet, verifisert til å være egnet for deg og din medisinske behandling, vil din lege gjøre 

personlige opplysninger om deg tilgjengelige for oss. Disse opplysningene kan blant annet inkludere:  

 Identifikasjonsopplysninger: fornavn, etternavn, fødselsdato, journalnummer;  

 Medisinske opplysninger: kjønn, alder, kroppsvekt og høyde, blodtype, medisinsk utfall og mål for behandling med Vevsprodukter, røntgenbilder og 

magnetresonanstomografi (MR). 

Vi vil bare behandle (i) dine medisinske opplysninger for å evaluere om vi har Vevsprodukter som egner seg for deg/din medisinske behandling, og (ii), dine 

identifikasjonsopplysninger for å gi deg/din lege Vevsprodukter i samsvar med Artikkel 6, paragraf 1, bokstav a og Artikkel 9, paragraf 2, bokstav a i 

Personvernforordningen (GDPR) samt våre rettslige forpliktelser for å sikre sporbarhet av våre Vevsprodukter. På bakgrunn av dette kan vi også komme til å 

overføre dine medisinske opplysninger til LifeNet Health Global Headquarters i Virginia Beach, Virginia, USA, som LifeNet Health Europe GmbH har inngått en 

standard kontraktsbetingelse med for overføring av opplysninger, som utstedt av EU-kommisjonen. Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det absolutt 

er nødvendig for å oppfylle våre forutgående kontraktsmessige og rettslige forpliktelser (30 år i henhold til gjeldende østerriksk Lov om Vevssikkerhet; 

Gewebesicherheitsgesetz). 

Du har rett til å be om tilgang til dine personlige opplysninger samt rette eller slette dem. Du har også rett til å be om å begrense behandling av dem eller komme 

med innsigelser mot behandling eller overførbarhet samt gi instruksjoner om hva som skal skje med dine personlige opplysninger i tilfelle dødsfall. Videre har du 

rett til å sende inn en klage til databeskyttelsesmyndigheten i ditt land. 

Ettersom vi/LifeNet Health Europe GmbH trenger å behandle dine personopplysninger som uthevet over, ber vi deg om å fullføre dette Samtykkeskjemaet for 

Pasienter som følger:  

Samtykkeerklæring 

Jeg erklærer herved at jeg har lest og forstått informasjonen over og gir herved mitt uttrykkelige samtykke til at LifeNet Health Europe GmbH kan behandle 

mine personopplysninger og medisinske opplysninger som skissert over, og som overført fra min lege til LifeNet Health Europe GmbH, med den hensikt å 

finne og gi en egnet allograft bioimplantatløsning til meg/min lege for min medisinske behandling. Til dette formålet gir jeg videre mitt uttrykkelige samtykke 

til at LifeNet Health Europe GmbH kan overføre mine medisinske opplysninger til LifeNet Health Global Headquarters i Virginia Beach, Virginia, USA. 

Jeg anerkjenner at jeg kan tilbakekalle mitt samtykke, helt eller delvis, og utøve mine rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning når som 

helst og uten kostnad ved å sende brev til LifeNet Health Europe GmbH, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Østerrike eller via e-post til 

eu_service@lifenethealth.eu. Dette vil ikke påvirke gyldigheten til mitt samtykke før det tilbakekalles.  Jeg forstår at tilbakekalling av mitt samtykke (helt 

eller delvis) og/eller utøvelsen av visse rettigheter i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse kan gjøre det umulig for LifeNet Health å finne en egnet 

allograft bioimplantatløsning for meg/min medisinske behandling og at LifeNet Health Europe GmbH ikke kan holdes ansvarlig for en eventuell manglende 

levering av Vevsprodukter. 

Sted, dato:   

Samtykke gitt av:   

 Navn med blokkbokstaver Underskrift 

Samtykke gitt for:   

(bare hvis aktuelt) Navn med blokkbokstaver Forhold til giver av samtykke 
   

LA STÅ TOMT 

 

 

http://www.lifenethealth.org/
mailto:eu_service@lifenethealth.eu

	Sted dato: 
	Samtykke gitt av: 
	Samtykke gitt for bare hvis aktuelt: 
	LA STÅ TOMT: 


