
Personvernerklæring 

Formålet med denne registreringen er å kartlegge, prioritere og planlegge vaksinasjon 

mot Covid-19-viruset. Til dette trenger vi å registrere ditt fødselsnummer, navn og alder 

og ditt telefonnummer, samt om du er i en risikogruppe, eller eventuelt tilsvarende for den 

du er verge for. 

Ved å besvare skjemaet samtykker du til lagring av opplysningene og behandling etter 

beskrevet formål og forutsetninger som er gitt i denne erklæringen. Det rettslige 

grunnlaget for videre behandling av dine personopplysninger er basert på dette 

samtykket. Vi vil lagre dine opplysninger så lenge det er nødvendig for formålet, eller 

inntil du ber om å få disse slettet. 

Fredrikstad kommune vil ikke utlevere dine opplysninger til andre. Kommunen bruker 

Helseapps AS som databehandler i forbindelse med drift av løsningen 

• Helseapps AS garanterer at registrerte data alltid blir behandlet i henhold til 

gjeldende regelverk. Ved behov for overføring av data til driftsmiljøer utenfor 

Europa, vil dette alltid skje i overensstemmelse med overføringsgrunnlag som 

er godkjent av EU-kommisjonen. 

• Anonymiserte data vil kunne brukes med det formål å forbedre 

brukeropplevelsen og sikre tilgjengelighet og stabilitet i løsningen. Data brukt 

til dette formålet vil aldri kunne spores tilbake til den registrerte, og all 

overføring er underlagt de nødvendige sikkerhetstiltakene beskrevet i GDPR 

artikkel 46. 

Det er kun ansatte ved vaksinasjonssenteret som har tilgang på dine opplysninger. 

Ansatte som skal ha tilgang på opplysningene må logge inn med egen BankID og 

passord.  

Som registrert har du rett til: 

 innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg. 

 å få rettet personopplysninger om deg. 

 å få slettet personopplysninger om deg. Sletting kan også utføres direkte av den 
registrerte: https://www.helseboka.app/checkin/staff/924472/login 

 å få utlevert en kopi av dine personopplysninger. 

 å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 
personopplysninger. 
 

Har du spørsmål om registreringen eller behandling av personopplysninger kan du kontakte: 
 
Leder for Korona- og vaksinasjonssenteret: 
Heidi Veland, heve@fredrikstad.kommune.no 
 
Kommunens personvernombud:  
Synnøve Tilrem, personvernombudet@fredrikstad.kommune.no  
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