Personvernerklæring for BHT-gruppen SA
Ditt personvern er viktig for BHT-gruppen SA, og vi er opptatt av å verne om
personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av
personopplysninger i BHT-gruppen SA skal følge det til enhver tid gjeldende
personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Som bedriftshelsetjeneste
er BHT-gruppen SA også underlagt føringene i arbeidsmiljøloven, helseregisterloven,
helsepersonelloven og pasientjournalloven med tilhørende forskrifter.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som
samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom
personopplysninger om deg er registrert hos oss.
Daglig leder i BHT-gruppen SA er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene
som utføres av BHT-gruppen SA.

Vår behandling av personopplysninger
Personopplysninger defineres som enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en
fysisk person (den registrerte). Helseopplysninger inngår i definisjonen av særlige kategorier av
personopplysninger.
Som bedriftshelsetjeneste må BHT-gruppen SA behandle personopplysninger for å kunne følge
opp kundeforholdet og de ansattes helse. Slik behandling av personopplysninger innbefatter at
det er nødvendig for oss å registrere, bruke og lagre opplysninger om virksomheten. Videre er
det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om virksomhetens ansatte, også
personopplysninger som inngår i angivelsen av særlige kategorier personopplysninger.
For å inngå og oppfylle avtale om bedriftshelsetjeneste, samt følge opp våre kundeforhold er
det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn på kunderepresentant, stilling,
telefonnummer, e-post, navn på pasient, oppdragsspesifikasjon, mm.
For å kunne levere bedriftshelsetjeneste og følge opp de ansattes helse er det nødvendig for
oss å behandle opplysninger som inngår i bedriftsjournalen og pasientjournalen. Slik
behandling av personopplysninger innbefatter kontaktinformasjon og helseopplysninger som
er relevante. I pasientjournalen registreres kun de personopplysninger som er nødvendige for
å levere riktig tjeneste eller behandling.
Videre er det nødvendig å behandle personopplysninger i forbindelse med administrasjon av
timeavtaler, betaling og øvrige forpliktelser under bedriftshelseavtalen.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet
med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger helsepersonelloven og
pasientjournalloven oss å oppbevare opplysninger i en pasientjournal.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?
BHT-gruppen SA loggfører innsyn i pasientjournaler, det er kun er personell med et tjenstlig
behov som har innsyn i journalene.
BHT-gruppen SAs kvalifiserte ansatte har autorisert tilgang til bedriftsjournal hvor det
behandles opplysninger om virksomheten.
Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er
nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.
Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du
samtykker til dette.

Bruk av databehandlere
Som bedriftshelsetjeneste er BHT-gruppen SA behandlingsansvarlig for personopplysninger om
ansatte hos våre kunder etter inngått avtale, både i forbindelse med leveranse av
bedriftshelsetjenester og for øvrige helsetjenester.
BHT-gruppen SA behandler ikke personopplysninger på vegne av eller etter instruks fra våre
kunder, men ved et selvstendig grunnlag som en del av helsetjenesteleveransene. Når vi
mottar ansattlister med navn, fødselsnummer, e-postadresse og avdelingstilhørighet fra
kundene, fordrer således dette ingen databehandleravtale da dette er en overføring av
personopplysninger mellom to selvstendige behandlingsansvarlige.
Alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av BHT-gruppen SA inngår vi
databehandleravtaler med. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger
på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av BHT-gruppen SA lagres på servere i Norge og Europa. Vi
lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte
dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Tilgangen til dine
personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang, og har
underskrevet en taushetserklæring. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er
relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter til innsyn, retting og sletting
Du har rett til innsyn i egen pasientjournal og hvilke personopplysninger vi behandler om
omhandler deg. For opplysninger i pasientjournal gjelder eget regelverk om oppbevaring, samt
retting og sletting. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med oss.
For personopplysninger utenfor pasientjournal, har du rett til korrigering eller sletting av
personopplysninger. Bedriftshelsetjenesten sletter disse personopplysningene når de ikke
lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for.
Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til
post-oslo@bht-gruppen.no eller eventuelt per post til BHT-gruppen SA, Storgt 32, 0184 Oslo.
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en
klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Endringer:
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på
denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

