Sådan behandler AES dine personoplysninger
Private erstatningssager – modpartens forsikring
Udtalelse om varigt mén
Hvad er personoplysninger?

Hvilke rettigheder har du?

Dine personoplysninger er de oplysninger om dig, som
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) indhenter til
vores behandling af din private erstatningssag.

Databeskyttelsesforordningen giver dig ret til at se alle
oplysninger i din sag. Det betyder, at:
 du kan få indsigt i dine personoplysninger i din sag i
’Se Sag’ på www.aes.dk/sesag,
 du kan give fuldmagt til, at en partsrepræsentant kan
se dine personoplysninger i din sag
 du kan bede om at få dine personoplysninger i din sag
rettet eller slettet
 du kan bede om, at AES sætter behandlingen af din
sag i bero
 du kan altid trække dit samtykke til, at vi behandler din
sag tilbage
 du kan gøre indsigelse mod AES’s behandling af dine
personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indhenter AES?
AES kan indhente og videregive oplysninger, som er
nødvendige for at vurdere følgerne efter din skade. Vi
kan indhente oplysninger om din skade og dit helbred fra:
 din praktiserende læge
 speciallæger
 hospitaler
 andre behandlere (fx psykolog, fysioterapeut eller
tandlæge)
AES kan også indhente oplysninger fra politiet, hvis
politiet har oplysninger om, hvordan du fik skaden.
Hvis du har flere sager i AES, kan vi også indhente oplysninger fra de andre sager.

Hvem kan se dine personoplysninger?
Sagens parter har adgang til alle dokumenter i din sag:
 Du er selv part i din sag, og du kan se alle dokumenter i sagen i ’Se Sag’ på www.aes.dk/sesag. Hvis du
vælger at give fuldmagt til en partsrepræsentant, som
handler på dine vegne i sagen, eller hvis du har en
værge, vil de også få adgang til alle dokumenter i din
sag.
 Det forsikringsselskab eller den myndighed, som skal
udbetale en eventuel erstatning til dig, er også part i
din sag og har også adgang til alle dokumenter i
sagen. Hvis der er to forsikringsselskaber involveret i
din sag, vil begge selskaber få adgang til dine personoplysninger. Forsikringsselskabets eventuelle
partsrepræsentanter vil også få adgang til alle dokumenter i din sag.
Når AES behandler din sag, videregiver vi dine helbredsoplysninger i sagen til andre læger, som medvirker til
behandlingen af din sag, fx hvis vi beder dem om at
undersøge dig.

AES vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?
Hvis du har spørgsmål til AES’ behandling af dine
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:
AES Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 70 11 12 13
E-mail: databeskyttelse@aes.dk

Klagemulighed om personoplysninger
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde,
AES behandler dine personoplysninger.
Du kan se mere om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Du kan ikke klage til Datatilsynet over AES’ behandling af
din private erstatningssag. Hvis du vil klage over AES’
behandling af din private erstatningssag, skal du kontakte
AES.

Lovgrundlag

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Du kan læse mere i:
Lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Erstatningsansvarsloven § 10
Databeskyttelsesloven
Databeskyttelsesforordningen

AES gemmer oplysningerne om dig efter reglerne i
forældelses- og arkivloven.

Du kan se lovgrundlaget på www.retsinformation.dk og
www.eur-lex.eu

