Vi tar på oss personuppgiftsansvaret
I de fall då Praktikertjänst hanterar personuppgifter som vi själva inhämtat från
patienter, eller som vi fått från andra aktörer i vårdkedjan, tar vi på oss fullt
personuppgiftsansvar. Detta gäller oavsett om vi hanterar personuppgifter om våra
egna patienter eller personuppgifter å någon annan affärspartners vägnar.
Vi tillämpar detta generella ställningstagande enbart i relationer i vårdkedjan. Det
omfattar både kunder och leverantörer, och som direkt rör personuppgifter om
patienter centrerade kring den gemensamma leveransen av en god och säker vård.
Det är inte tillämpligt utanför detta område.
När ett laboratorium eller en specialist inom Praktikertjänst är leverantör till en
tandläkare hos en annan vårdgivare anser vi oss vara personuppgiftsansvariga för
de personuppgifter vi hanterar å leverantörens vägnar. Även om någon annan i
vårdkedjan bara begär att vi ska vara personuppgiftsbiträde, kommer vi alltid att
försöka agera med det fulla åtagandet som personuppgiftsansvariga. Vi förväntar
oss att den som lämnar information till oss ska ha informerat patienten om detta
och sökt samtycke. Men vi kommer själva även att tillhandahålla den registrerades
rättigheter på begäran.
När Praktikertjänst har den primära patientkontakten, och använder externa
leverantörer i vårdkedjan, kommer vi inte heller att vilja ha ett biträdesavtal med
dessa leverantörer (såsom till exempel laboratorier och specialister). Vi kommer i
enlighet med patientsäkerhetslagen och dataskyddsförordningen att säkerställa
patientens samtycke till att vi lämnar ut uppgifter om dem, och vi kommer att
förvänta oss att våra leverantörer tar fullt personuppgiftsansvar för de uppgifter vi
överlämnar till dem.
Genom att ta på sig rollen som personuppgiftsansvarig uppfyller den som tar emot
information allt ansvar som normalt kan åläggas ett biträde i ett biträdesavtal, då ett
personuppgiftsansvar är ett mer långtgående åtagande. Om en affärspartner som vi
är beroende av insisterar på att vi tecknar ett biträdesavtal kommer vi att göra det
och efterleva det.
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