Tåstrup, 6. december 2018

Samtykke for nye bloddonorer
Når du tilmelder dig som bloddonor, accepterer du samtidig nedenstående
betingelser:
1. Det er blodbankerne, der har adgang til og behandler dine indtastede oplysninger.
Blodbankerne modtager oplysningerne fra Bloddonorerne i Danmark (fremover benævnt
BiD). Oplysningerne sendes krypteret, og vil blive opbevaret og behandlet efter forskrifterne
i persondataforordningen. Dog kan der ikke garanteres mod hackerangreb, ligesom BiD og
blodbankerne ikke kan indestå for din datasikkerhed, der vedrører din egen forbindelse til
blodbankernes servere.
2. Når du sender din tilmelding til at blive bloddonor/stamcelledonor, anmoder om at sætte dig
selv i karantæne som bloddonor, og/eller anmoder om at skifte blodbank via
www.bloddonor.dk, så har BiD adgang til at se, men ikke rette i, dine data, indtil
blodbankerne arkiverer din tilmelding/anmodning.
3. Blodbankerne håndterer dine data og benytter disse til flg.:
a. Blodbankerne må kontakte dig både pr. telefon/mobiltelefon, sms, mail og brev med
henblik på at indkalde dig til tapning.
b. Blodbankerne kan invitere dig til fest ved jubilæer.
c. Blodbankerne kan dele de data, der er nødvendige for, at du kan modtage
medlemsmagasinet ’Bloddonor’, med en distributør, der sender magasinet:
i. Dit fulde navn
ii. Din adresse
Informationen slettes hos distributøren efter de er brugt.
Ønsker du ikke at modtage magasinet ’Bloddonor’, kan du til enhver tid afmelde dig
ved at skrive til kontor@bloddonor.dk. BiD vil svare dig hurtigst muligt, men du må
påregne op til fire ugers behandlingstid, og at du derfor kan nå at modtage et nummer
mere af ’Bloddonor’, inden din afmelding er trådt i kraft. Ved at afmelde dig som
modtager af magasinet, accepterer du samtidig, at de nødvendige data bliver gemt af
BiD for at sikre, at du ikke modtager magasinet mere.
d. Blodbanker kan sende information, herunder, men ikke begrænset til, ”takke-sms”,
indkaldelse til tapning og påmindelse om en aftalt tapning pr. sms og mail.
e. Opfylde blodbankernes forpligtelser jf. Lov om fremskaffelse af humant blod til
behandlingsformål (blodforsyningsloven) § 7, § 9, § 12 – se note 1.
f. Opfylde blodbankernes forpligtelser jf. Bekendtgørelse om tilladelse til og registrering
af blodbankvirksomhed § 9 og § 10 – se note 2.
g. Blodbankerne må videregive dine data på tværs af regionale skel. Ved at tilmelde dig
som bloddonor, accepterer du samtidig, at landets sygehusregioner må dele dine data
indbyrdes for, at de kan leve op til deres forpligtelser over for dig som donor.
h. Blodbankerne må videregive din e-mailadresse til BiD for at du kan modtage
nyhedsbrev fra BiD. Nyhedsbrevet afmeldes via link i nyhedsbrevet.
i. Blodbankerne må videregive dit fulde navn og adresse til BiD (herunder lokale korps),
hvis du skal have materiale eller gaver tilsendt.

4. BiD og blodbankerne må adressere svar på de sociale medier, hvis bloddonoren selv har
stillet et spørgsmål og/eller skriver kommentarer på det sociale medie. Herudover gælder
de til enhver tid gældende bestemmelser, som det sociale medie har opstillet.
5. BiD får anonymiseret data om alle bloddonorernes alder, køn og postnummer,
tappefrekvens, region og tappested. Anonymiseringen gør det umuligt for BiD at identificere
bloddonorerne. Data bliver brugt med henblik på statistik over rekrutterede bloddonorer,
samt som grundlag for strategi for rekruttering af nye bloddonorer.
6. Som bloddonor har du ret til at få indblik i, hvilke data der opbevares hos blodbankerne,
ligesom du kan kræve på, at urigtige oplysninger rettes eller slettes. Ønsker du at få indsigt
i dine data, kan du kontakte din blodbank.
7. Er du ikke tilfreds med den indsigt du har fået, kan du gøre indsigelse til BiD ved at skrive til
kontor@bloddonor.dk. Angiv gerne den indsigt du ønskede, og den indsigt du opnåede, og
husk at anføre dine kontaktoplysninger, så BiD kan kontakte dig.
8. Du har ret til at klage over behandlingen af dine data. Klagen skal indgives til Datatilsynet –
se kontaktoplysninger her https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.
9. Du har som bloddonor ret til at melde dig inaktiv som bloddonor, og dermed ikke længere
blive indkaldt og/eller kontaktet elektronisk af blodbankerne og BiD.
10. Data om donationer (herunder, men ikke begrænset til, bloddonation, plasmadonation,
blodpladedonation, stamcelledonation) bliver af hensyn til sporbarheden for
patientsikkerheden og forskning ikke slettet før angivelserne anført i de respektive love og
bekendtgørelser – se note 2 og 3.
11. Ved at tilmelde dig som bloddonor, har du samtidig tilkendegivet, at du har læst, forstået og
accepteret ovenstående betingelser for at være bloddonor.
Har en eller flere af de ovenstående betingelser fået dig til at genoverveje, om du vil
blive bloddonor, så kontakt BiD på kontor@bloddonor.dk og anfør dine forbehold og dine
kontaktoplysninger. En ansat vil så kontakte dig med henblik på at få afklaret dine
forbehold.
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Note 1 – Uddrag af blodforsyningsloven
§ 7. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om
1) testning af blod og blodkomponenter,
2) undersøgelse af og udvælgelse af donorer af blod og blodkomponenter og
3) de oplysninger, der skal gives til og indhentes fra donorer af blod og blodkomponenter.
Stk. 2. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler, der sikrer, at alle oplysninger indsamlet efter
regler udfærdiget i medfør af denne lov, som tredjepart har adgang til, er gjort anonyme.
§ 9. Lægemiddelstyrelsen kontrollerer blodbanker og andre, der har tilladelse efter § 6, stk.
1. Styrelsen kontrollerer, at kravene til blods og blodkomponenters kvalitet og sikkerhed samt
til donorudvælgelse, tapning, testning, håndtering, opbevaring og distribution af blod og
blodkomponenter overholdes.
Stk. 2. Lægemiddelstyrelsens kontrol i henhold til stk. 1 skal gennemføres med højst 2 års
mellemrum
Stk. 3. Lægemiddelstyrelsens repræsentanter har med henblik på kontrollen mod behørig
legitimation og uden retskendelse adgang til samtlige lokaliteter, hvori der udføres aktiviteter
nævnt i stk. 1. Styrelsen kan udtage stikprøver og kræve alle oplysninger, som er
nødvendige for kontrolvirksomheden
§ 12. Blodbanker fører efter regler, der er fastsat af indenrigs- og sundhedsministeren,
register over deres aktiviteter og oplysninger om donorer.
Stk. 2. Regionsrådet udarbejder årligt på grundlag af de i stk. 1 nævnte registeroplysninger
en redegørelse om deres tappevirksomhed og om anvendelsen af det tappede blod til
Lægemiddelstyrelsen
Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte regler om indholdet af de redegørelser, der er
nævnt i stk. 2.
Note 2 – Uddrag af bekendtgørelse om tilladelse til og registrering af
blodbankvirksomhed
§ 9. I et blodcenter/-bank/-depot skal der føres et register over;
1) samtlige donorer, der afgiver blod og blodkomponenter,
2) tappet blod og blodkomponenter,
3) transfunderet blod og blodkomponenter,
4) blod og blodkomponenter distribueret til andre blodcentre, -banker eller -depoter,
5) uddateret og kasseret blod og blodkomponenter,
6) incidens af obligatoriske smittemarkører hos blod- og blodkomponentdonorer,
7) tilbagekaldelser af blod og blodportioner, samt
8) indberettede alvorlige utilsigtede hændelser og alvorlige bivirkninger.
Stk. 2. Oplysningerne omfattet af stk. 1, litra 1)-5), skal opbevares i mindst 30 år.
Stk. 3. Oplysningerne omfattet af stk. 1, litra 6)-8), skal opbevares i mindst 15 år.
§ 10. I et blodcenter/blodbank skal der føres et register over de resultater, der er
fremkommet ved testning af donorer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
Stk. 2. Oplysningerne omfattet af stk. 1, skal opbevares i mindst 15 år.
Note 3 – Uddrag af vævsloven
§ 16. Et vævscenter med tilladelse efter vævslovens §§ 4 eller 5 skal råde over effektive og
nøjagtige systemer til entydig identifikation og mærkning af væv og celler, det har modtaget
og distribueret og/eller importeret og eksporteret.
Stk. 2. Vævscentret skal opbevare de oplysninger, der fremgår af bilag 4, på et passende og
læsbart oplagringsmedie i mindst 30 år.
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