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SAMTYKKE TIL INDHENTNING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER  

Formålet med samtykket 

 

SOS International samarbejder med dit forsikringsselskab. Når SOS International bliver 

anmodet om assistance i din forsikringssag, har SOS International behov for at kunne 

indsamle og anvende personoplysninger om dig.  

 

Når du samtykker, accepterer du, at SOS International må indhente, anvende og 

videregive de personoplysninger, som SOS International finder nødvendige for at kunne 

hjælpe dig i din sag og vurdere dit krav om udbetaling fra dit forsikringsselskab.  

 

Hvilke personoplysninger er omfattet 

 

Navn- og kontaktoplysninger, kontaktoplysninger til pårørende, policenummer, 

forsikringsoplysninger, information om din rejse, skadesbegivenhed og 

helbredsoplysninger, herunder oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet og 

behandlende sundhedspersonale i dit hjemland og udlandet samt CPR-nummer.  

 

Indhentelse af oplysninger 

 

SOS International kan indhente dine personoplysninger fra andre, hvis det er nødvendigt 

for behandlingen af din sag. SOS International indhenter f.eks. oplysninger fra 

udenlandske hospitaler, læge eller klinikker, hvis du har modtaget behandling i udlandet. 

Der indhentes ligeledes oplysninger om dine helbredsforhold fra din praktiserende læge, 

sygehuse eller andre sundhedspersoner, hvis du har modtaget behandling i dit hjemland. 

Desuden indhentes oplysninger fra forsikringsselskaber, f.eks. hvis din sag er dækket af 

to forskellige forsikringer.  

 

Videregivelse af oplysninger 

 

SOS International videregiver dine personoplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for 

behandlingen af din sag. SOS International har løbende kontakt med behandlende 

læge/hospital med henblik på at vurdere, hvorvidt behandlingerne er dækket af 

forsikringen og, hvorvidt behandlingsstedet har de nødvendige medicinske faciliteter og 

kompetencer. Der videregives oplysninger inklusiv helbredsoplysninger til SOS 

Internationals samarbejdspartnere, herunder rejsearrangører og flyselskaber hvis der skal 

arrangeres en hjemtransport til dig. Desuden kan dine personoplysninger blive videregivet 

til dit forsikringsselskab eller for at søge erstatning tilbagebetalt fra andre parter i sagen 

(regres og dobbeltforsikring).  

 

Overførsler til tredjelande 

 

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for SOS International at overføre 

personoplysninger til parter placeret uden for EU/EØS og Schweiz. Overførsler kan finde 

sted til tredjelande, som ikke er underlagt persondatalovgivning med et 

beskyttelsesniveau svarende til dit hjemland. Med dette samtykke kan SOS International 
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overføre personoplysninger til parter uden for EU/EØS og Schweiz med henblik på at 

assistere i din sag.  

 

Rejser inden for EU/EØS og Schweiz 

 

Har du behov for assistance inden for EU/EØS og Schweiz kan udgifter til behandling 

være dækket af det blå EU-sygesikringskort. Udgifter, som dækkes af det blå EU-

sygesikringskort, dækkes som hovedregel ikke af dit forsikringsselskab. Skulle du have 

glemt eller mistet det blå EU-sygesikringskort, kan SOS International med dette samtykke 

søge om et nyt og få udleveret et midlertidigt kort på dine vegne.  

 

Dine rettigheder 

 

Det er frivilligt at give samtykke til SOS Internationals behandling af dine 

personoplysninger, men det kan få konsekvens for SOS Internationals muligheder for at 

assistere dig i din sag, såfremt du ikke giver samtykke. I henhold til forsikringslovgivningen 

har du pligt til at give dit forsikringsselskab, som SOS International behandler sagen for, 

alle oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af din sag og for 

fastsættelsen af forsikringsydelsens størrelse.  

 

Dit samtykke gælder i et år efter, at du har givet det, og hvis du fortryder dit samtykke, kan 

du altid trække det tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den 

behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Du kan få indsigt i, 

hvilke personoplysninger SOS International har registreret om dig og få berigtiget eller 

slettet eventuelle urigtige eller vildledende personoplysninger. Du kan læse mere om SOS 

Internationals behandling af dine personoplysninger i vores persondatapolitik på 

www.sos.eu   

  

http://www.sos.eu/
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Udfyld kun denne rubrik, hvis samtykket skal sendes med posten, e-mail eller fax. 

 

Jeg giver hermed samtykke til ovenstående behandling af mine personoplysninger.  

 

Underskrift 

 

Navn:       

 

Dato:    

 

      

Patientens (eller værgens) underskrift 

 

 

Eventuel kontaktperson 

 

Jeg ønsker nedenstående kontaktperson, som SOS International kan videregive alle 

relevante oplysninger i min sag til: 

 

Navn:      

 

Relation (fx ægtefælle eller medrejsende)    

 

 

 

 


