En patientförsäkring
för alla

BEGÄRAN OM RADERING
AV PERSONUPPGIFTER

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger enskilda personer rätt att vända
sig till företag som behandlar deras personuppgifter och begära att de uppgifter
som avser honom eller henne raderas. En begäran är dock ingen garanti för att
radering kommer att ske. Radering måste endast ske i vissa särskilda fall, till
exempel om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
När en begäran om att bli bortglömd kommer till Löf utreder vi vilka uppgifter som
kan raderas i ditt ärende.
Om du har anmält en skada behandlar Löf dina personuppgifter med ändamålet att
utreda och eventuellt ersätta skadan. Det är nödvändigt för oss att behandla dina
personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt patientskadelagen
(1996:799). Mot bakgrund av detta kan Löf inte radera de uppgifter som
behövs för att reglera ett pågående patientskadeärende. Detsamma gäller om
personuppgifterna har legat till grund för ett beslut som kan komma att omprövas
eller överklagas.
Har du ett pågående patientskadeärende där beslut ännu inte har fattats kan du
begära att handläggningen av ditt ärende avbryts och att dina personuppgifter
raderas. En sådan begäran innebär dock att Löf inte kan fatta beslut i ditt ärende. Vi
vill också uppmärksamma dig på att det även i detta fall kan vara nödvändigt för oss
att spara en begränsad mängd personinformation.
För att kunna behandla din begäran ber vi dig fylla i fullständiga uppgifter för varje
tillämplig fråga i formuläret. Vi kommer att kontakta dig när beslut om radering har
fattats eller om vi behöver ytterligare information.

Var god vänd

Löf, Box 17830, 118 94 Stockholm
Telefon: 08-551 010 00, Hemsida: www.lof.se
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Fyll gärna i blanketten på datorn och skriv sedan ut,
annars får du gärna texta tydligt

Dina uppgifter
Förnamn

Efternamn

Skadenummer alternativt personnummer
Skadenummer

Personnummer, år (4 siffror), mån, dag, nummer

Vad vill du att Löf ska ta bort eller ändra?
Alla mina personuppgifter
Följande personuppgifter (vänligen specificera i fältet nedan)

Vi ber dig läsa igenom nedanstående information och godkänna genom att kryssa i rutorna.
Jag samtycker till att Löf använder de personliga uppgifter jag anger i det här formuläret, samt eventuella
personliga uppgifter som jag lämnar inom ramen för vidare korrespondens, i syfte att behandla min
begäran om radering.
Jag intygar att informationen i denna begäran är korrekt.

Underskrift
Namnteckning

Datum

Ifylld blankett kan skickas till nedanstående adress.
Märk gärna kuvertet ”Begäran om radering”.
Löf
Att: Dataskyddsombudet
Box 17830
118 94 Stockholm
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