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SAMTYCKE TILL ATT INHÄMTA OCH UTLÄMNA PERSONUPPGIFTER  

Syftet med samtycket 

 

SOS International samarbetar med ditt försäkringsbolag. När SOS International anmodas 

om assistans i ditt försäkringsärende har SOS International behov av att kunna inhämta 

och använda personuppgifter om dig.  

 

När du samtycker accepterer du att SOS International får hämta, använda och utlämna de 

personuppgifter som SOS International anser nödvändiga för att kunna hjälpa dig i ditt 

ärende och bedöma ditt krav om utbetalning från ditt försäkringsbolag.  

 

Vilka personuppgifter är omfattade 

 

Namn- och kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till anhöriga, försäkringsnummer, 

försäkringsuppgifter, information om din resa, försäkringsärendet och hälsouppgifter, 

inkluderat uppgifter om kontakt till hälso- och sjukvården och dess personal i ditt hemland 

och utomlands, samt personnummer.  

 

Att inhämta uppgifter 

 

SOS International kan inhämta dina personuppgifter från andra om det är nödvändigt för 

hantering av ditt ärende. SOS International inhämtar t ex uppgifter från utländska sjukhus, 

läkare och kliniker om du behandlats utomlands. Det inhämtas även uppgifter om ditt 

hälsotillstånd från din praktiserande läkare, sjukhus eller andra instanser i hemlandet om 

du behandlats i hemlander. Dessutom inhämtas uppgifter från försäkringsbolag, om ditt 

ärende t ex omfattas av flera bolag.  

 

Att utlämna uppgifter 

 

SOS International tillhandahåller dina personuppgifter till andre om det är nödvändigt för 

hanteringen av ditt ärende. SOS International har löpande kontakt med behandlande 

läkare/sjukhus för att kunna bedöma huruvida behandlingarna är omfattade av 

försäkringen och huruvida platsen för behandling har de nödvändigaste medicinska 

faciliteterna och kompetenserna. Uppgifter, inklusive hälsouppgifter tillhandahålls till SOS 

Internationals samarbetspartner, som resebolag och flygbolag om hemtransport ska 

arrangeras till dig. Dina personuppgifter kan även tillhandahållas till ditt försäkringsbolag 

eller för att ansöka om ersättning från andra parter i ärendet (regress och dubbel 

försäkring).  

 

Tillhandahålla uppgifter till länder utanför EU 

 

I vissa fall är det nödvändigt att SOS International tillhandahåller personuppgifter till parter 

som befinner sig utanför EU/EES och Schweiz. Tillhandahållandet kan ske till länder 

utanför EU/EES som inte har lagstiftad sekretess som motsvarar den beskyddande nivå 

som i ditt hemland. Med detta samtycke kan SOS International tillhandahålla 

personuppgifter till parter utanför EU/EES.  
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Resor inom EU/EES och Schweiz 

 

Om du har behov av assistans inom EU/EES och Schweiz kan kostnader för behandling 

som omfattas av det blå sjukförsäkringskortet. Kostnader som omfattas av det blå 

sjukförsäkringskortet omfattas generellt inte av ditt försäkringsbolag. Skulle du ha glömt 

eller tappat ditt blå sjukförsäkringskort kan SOS International med detta samtycke ansöka 

om ett tillfälligt kort för din räkning.  

 

Dina rättigheter 

 

Det är frivilligt att samtycke till SOS International för hantering av dina personuppgifter, 

men det kan få konsekvens för SOS Internationals möjligheter att assistera i ditt ärende 

om du inte ger samtycke. Enligt försäkringsavtalslagen (FAL) har du plikt till att ge ditt 

försäkringsbolag, på vars vägnar SOS International behandlar ärendet, alla uppgifter som 

kan ha betydelse för att göra en bedömning i ditt ärende och för fastställa 

försäkringskostnadens storlek.  

 

Ditt samtycke gäller i ett år, med start från dag du samtycker och om du ångrar dig kan du 

alltid återkalla samtycket. Att återkalla påverkar inte lagligheten av hanteringen som skett 

innan att den återkallats. Du kan få insyn i vilka personuppgifter SOS International har 

registrerat om dig och få korrigerat eller borttaget eventuella felaktiga eller vilseledande 

personuppgifter. Du kan läsa mer om SOS Internationals hantering av dina 

personuppgifter i vår sekretesspolicy på www.sos.eu   

  

http://www.sos.eu/
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Fyll endast i denna rubrik om samtycket ska skickas med post, e-mail eller fax. 

 

Jag ger härmed samtycke till ovanstående hantering av mina personuppgifter.  

 

Underskrift 

 

Namn:       

 

Datum:    

 

      

Patientens (eller målsman) underskrift 

 

 

Eventuell kontaktperson 

 

Jag önskar nedanstående kontaktperson, som SOS International kan vidarebefordra alla 

relevanta uppgifter i mitt ärende till: 

 

Namn:      

 

Relation (t ex äkta maka/make eller medresande)  

  

 

 

 

 


