
 

Opbevaring og behandling af oplysninger 
Samtykke  

Når du anvender Gravid – følg udviklingen, gemmer vi en række oplysninger om dig. Det sker i forbindelse 

med oprettelse af profil og anvendelse af Barnets bog. 

 

Komiteen for Sundhedsoplysning skal have dit samtykke til at gemme og behandle dine personoplysninger.  

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og slette din bruger. Det gør du ved at klikke på brugerindstil-

lingsikonet i højre hjørne på forsiden i appen og herefter vælge ”Slet min brugerprofil og alle data”. 

 

Komiteen for Sundhedsoplysning behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt efter databeskyttelsesloven 

og databeskyttelsesforordningen. 

 

 

Information om behandling af dine personoplysninger 

Komiteen for Sundhedsoplysning er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du anven-

der Gravid – følg udviklingen. Vores kontaktoplysninger er: Komiteen for Sundhedsoplysning, Classensgade 

71, 5. sal, 2100 København Ø, Telefon: 35 26 54 00, mail: kfs@sundkom.dk.  

 

RETSGRUNDLAG OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER   

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra a.  

 

I Gravid – følg udviklingen behandles almindelige personoplysninger om dig, herunder:  

 

- Din emailadresse 
- Kodeord  
- Et evt. baby-kaldenavn 
- Første dag i sidste menstruation 
- Termin 
- Barnets fødselsvægt og fødselslængde 
- Indlæg i Barnets bog og evt. billeder 
- Kalenderaftaler  

 

Du kan gemme dine kalenderaftaler i din telefons kalender. For at kunne gøre det, beder appen om adgang til 

din kalender, som er gemt via din integration og opsætning i henholdsvis IPhone eller Android. 

 

Gravid – følg udviklingen har kun adgang, når du anmoder om servicen, og vi gemmer ingen informationer om 

dette i vores systemer. 
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I dine indlæg i Barnets bog er det muligt at skrive, hvad der er relevant for dig. Det er altid muligt at slette et 

indlæg. Husk, at hvis du gemmer billeder af børn eller voksne, der ikke er dine egne, skal du have samtykke fra 

børnenes forældre eller personerne på billederne. Du skal også være opmærksom på, at Barnets bog ikke må 

indeholde helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger om dig og dit barn. 

 

PERIODE FOR OPBEVARING 

Vi gemmer din data, så længe du er aktiv. Hvis du ikke bruger appen i et år, vil du modtage en mail om, at du 

skal huske at gå ind i appen, hvis du vil gemme din bruger og dine data. Hvis du ikke gør dette, så vil vi slette 

din bruger efter 2 måneder. Husk altid at eksportere din Barnets bog efter din fødsel. 

 

FORMÅL  

Personoplysningerne behandles for at gøre det muligt for dig at bruge appen og dens funktionaliteter optimalt, 

herunder med henblik på at filtrere appens indhold til at være det mest relevante for dig, der hvor du er i din 

graviditet. 

 

MODTAGERE ELLER KATEGOERIER AF MODTAGERE 

Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med 

databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gæl-

dende regler herom.  

 

DINE RETTIGHEDER 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt at få urigtige oplysninger om dig 

rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysnin-

ger, at få slettet oplysninger om dig, at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, samt at mod-

tage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.  

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk.  

 

Henvendelse om dine rettigheder kan ske til Komiteen for Sundhedsoplysning på kfs@sundkom.dk.  

 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsy-

nets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

LOVE OG REGLER  

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på www.eur-

lex.europa.eu og databeskyttelsesloven på www.retsinformation.dk. 
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