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Om oss 

LifeNet Health Europe GmbH är en vederbörligen kvalificerad och licensierad vävnadsbank i Wien, Österrike, och det europeiska huvudkontoret för den 

internationellt ledande ideella LifeNet Health-gruppen, världens största och mest betrodda leverantör av högkvalitativa allograftimplantatslösningar, eller 

”vävnadsprodukter”. Varje år distribuerar LifeNet Health över 400 000 allograftimplantat för att tillgodose behoven hos sjukhus och patienter runt om i världen. 

Vi har en 35-årig historik vad gäller tillhandahållandet av säkra, kliniskt effektiva transplantat och enastående service till kunder runt om i världen.  

Väligen se följande länk för mer information om oss och vår filosofi: www.lifenethealth.org  

Dina vävnadsprodukter – Personuppgifter 

Du/din läkare kontaktade LifeNet Health Europe GmbH för att erhålla en eller flera vävnadsprodukter från oss, för att använda sådana vävnadsprodukter i din 

medicinska behandling.  

För att säkerställa att vi endast förser dig och din läkare med vävnadsprodukter av allra högsta kvalitet, som verifierats vara passande för dig och din medicinska 

behandling, ämnar din medicinskt ansvarige tillhandahålla personuppgifter om dig till oss, vilket kan omfatta följande:  

 Identifikationsdata: namn och efternamn, födelsedatum, journalnummer;  

 Medicinska data: kön, ålder, kroppslängd och - vikt, blodgrupp, medicinska mål med vävnadsprodukterna avseende resultat och behandling, samt bilder 

från röntgen och magnetisk resonanstomografi (MRI). 

Vi behandlar bara (i) dina medicinska data för att bedöma huruvida vi har vävnadsprodukter som passar dig/din medicinska behandling tillgängligt, och (ii) din 

identifikationsdata för att förse dig/din läkare med vävnadsprodukter i enlighet med Artikel 6 paragraf 1 punkt "a", Artikel 9 paragraf 2 punkt "a" i 

Dataskyddsförordningen (GDPR), samt i enlighet med vår rättsliga skyldighet att säkerställa spårbarhet av våra vävnadsprodukter. Av den anledningen vi kan 

också komma att överföra dina medicinska data till LifeNet Healths globala huvudkontor i Virginia Beach, Virginia, USA, med vilket LifeNet Health Europe GmbH 

har ingått en standardmässigt avtal för dataöverföringar, så som det utfärdats av Europeiska Kommissionen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter endast så 

länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra ovannämnda avtalsenliga och lagliga skyldigheter (30 år enligt den tillämpliga österrikiska 

Vävnadssäkerhetslagen; Gewebesicherheitsgesetz). 

Du har rätt att begära tillgång till, samt rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning av behandling som rör den registrerade 

personen, att invända mot databehandling och till uppgiftsportabilitet, samt rätt att ge instruktioner om dina personuppgifters situation vid eventuellt dödsfall. 

Vidare har du rätt att klaga hos myndigheten för datasäkerhet i ditt land. 

Eftersom vi/LifeNet Health Europe GmbH kommer att behöva behandla dina personuppgifter enligt ovan så ber vi dig att fylla i följande ”Formulär för 

patientsamtycke”:  

Deklaration av samtycke 

Jag intygar härmed att jag har läst och förstått informationen ovan och följaktligen samtycker jag uttryckligen till att LifeNet Health Europe GmbH behandlar 

mina personuppgifter, inklusive identifikations- och medicinska data som beskrivet ovan, som överförs av min läkare till LifeNet Health Europe GmbH i syfte 

att finna och förse mig/min läkare med en lämplig allograftimplantatslösning för min medicinska behandling. För detta ändamål samtycker jag uttryckligen 

även till att LifeNet Health Europe GmbH överför mina medicinska data till LifeNet Healths globala högkvarter i Virginia Beach, Virginia, USA. 

Jag bekräftar att jag kan återkalla mitt samtycke (helt eller delvis) och utöva mina rättigheter under tillämpliga dataskyddslagar när som helst och utan 

kostnad via brev till LifeNet Health Europe GmbH, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, Österrike, eller via e-post till eu service@lifenethealth.EU. Detta påverkar inte 

giltigheten av mitt samtycke fram till dess återkallande. Jag förstår att en återkallelse av mitt samtycke (helt eller delvis) och/eller utövande av vissa 

rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar kan göra det omöjligt för LifeNet Health att hitta en lämplig allograftimplantatslösning för mig/min medicinska 

behandling och att LifeNet Health Europa GmbH inte kan hållas ansvarig för eventuell utebliven leverans av vävnadsprodukter. 

Plats, datum:   

Samtycke ges av:   

 Namnförtydligande Underskrift 

Samtycke ges för:   

(endast om tillämpligt) Namnförtydligande Relation till givaren av samtycke 
   

VÄNLIGEN LÄMNA TOMT 
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