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DATABESKYTTELSE OG SAMTYKKEERKLÆRING I FORBINDELSE MED  

PRODUKTION OG ANVENDELSE AF EN REPLICATE® TAND


Kære patient,


Du har besluttet at få fremstillet en individuelt designet REPLICATE® tand.  

REPLICATE® tand er en specialfremstillet tand, der er skræddersyet til dig. 

Til udvikling af design og fremstilling af implantatet er det nødvendigt, at din behandlende tandlæge videregiver 
visse persondata til dette formål. Vi vil i nedenstående informere dig om håndteringen af disse data.


1. Til hvem vil mine data blive overført? 

Dine personlige data vil blive overført til Natural Dental Implants AG, Edisonstr. 63, 12459

Berlin, Tyskland (herefter "NDI") som er producent af din REPLICATE® tand. NDI er

dataansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).


2. Hvilke data modtager NDI for at producere min REPLICATE® tand? 

I forbindelse med design og produktion af REPLICATE tand overføres følgende

personoplysninger til NDI: Dit navn, dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail

adresse), din fødselsdag, dit køn, navnet på din tandlæge samt eventuelle nødvendige sundhedsdata

til produktionen af den patientspecifikke REPLICATE® tand (særligt gældende for området omkring

den berørte tand), aftryk og scanninger af tænderne og DVT røntgendata (3D røntgenbillede).


3. Behandler NDI mine data yderligere? 

Som producent af tilpasset medicinsk udstyr er NDI juridisk forpligtet til at tilvejebringe, vurdere

og dokumentere alle erfaringer med deres produkter og efterfølgende brug. Som en del af markedsovervågningen 
er NDI derfor forpligtet til systematisk at indsamle og evaluere al information vedrørende sikkerhed og ydeevne af 
produkterne. Til dette formål indsamler, opbevarer og behandler NDI oplysninger fra hændelsesrapporter og 
reklamationer, der ligeledes kan indeholde personlige data (f.eks. navn, initialer, fødselsdato, patient ID, implantat 
serienummer, medicinske data osv.). For at opfylde de lovmæssige forpligtelser for markedsovervågning, med 
hensyn til sikkerhed og ydeevne, gennemfører NDI også kundeundersøgelser (ca. hvert andet år), ved at 
interviewe tandlæger og patienter med jævne mellemrum.


4. For hvilke formål behandler NDI mine data? 

NDI behandler dine personoplysninger, herunder sundhedsdata, på grundlag af samtykke fra dig i henhold til 
artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2016/679 (GDPR), i henhold til artikel 6, litra c 
og artikel 9, stk. 2, litra i) GDPR sammenholdt med § 12 para. 1 og § 37, stk. 1 MPG sammenholdt med § 7 para. 
5 MPV og punkt 4 i bilag VIII til Direktiv 93/42 / EØF. Som producent af specialfremstillede implantater - som 
omfatter REPLICATE® tand - er NDI forpligtet af loven til at kunne tildele implantatet til patienten under 
fremstilling, implantation og efterbehandling i mindst 15 år uden tvivl. Desuden er NDI, som producent af 
medicinsk udstyr, forpligtet til at tilvejebringe, evaluere og dokumentere erfaringer med produkterne i tiden efter 
fremstillingen. Behandling af oplysninger fra klager og hændelsesrapporter udføres på grundlag af artikel 6, litra c) 
og artikel 9, litra i) GDPR sammenholdt med § 12, stk. 1 og §37, stk. 1, 5 MPG i sammenhæng med § 7, stk. 5 
MPV og punkt 5 i bilag VIII og bilag X til direktiv 93/42 / EØF, og §3 MPSV.


Dit navn og kontaktoplysninger vil blive brugt i denne sammenhæng til at kunne kontakte dig (eller din tandlæge) 
som led i kundeundersøgelser. Den statistiske evaluering af de indsamlede data er lavet på en anonym måde.
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NDI bruger delvist eksterne serviceudbydere til at opfylde deres kontraktlige og juridiske forpligtelser. En liste 
over samarbejdspartnere og serviceudbydere, der anvendes af NDI, med hvem NDI opretholder langsigtede 
forretningsrelationer, kan findes i følgende oversigt: it-udbydere, kreditinstitutter, oversættere, agenter, 
distributører, kliniske konsulenter, CAD / CAM engineering kontorer.


Vær opmærksom på, at den CAD / CAM-teknik, der benyttes, er placeret i Mexico, hvilket resulterer i 
forskelligestandarder for databeskyttelse end hvad der opretholdes i EU.


5. Skal jeg godkende behandlingen af mine data? 

A) Produktion af den tilpassede REPLICATE® tand:


JA: Dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger er frivilligt. Bemærk venligst,

dog, at NDI ikke kan producere den REPLICATE® tand, som er bestilt til dig, uden dit samtykke til 	 

overførsel og opbevaring af dit navn, fødselsdato, køn og sundhedsdata (især området omkring den

berørte tand, aftryk eller scanninger af tænderne og DVT X-ray data).


B) Deltagelse i kundeundersøgelser:


NEJ: Deltagelse i regelmæssige kundeundersøgelser er frivillig og uafhængig af din modtagelse af en

REPLICATE tand. Kundeundersøgelser hjælper virksomheden til løbende at forbedre deres produkter og

overholde de lovlige krav, der er beskrevet ovenfor med hensyn til en konstant markedsovervågning.


6. Hvad er mine rettigheder? 

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine data, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke,

til enhver tid og med virkning for fremtiden, uden behov for at skulle afgive en årsag. Tag venligst kontakt til vores 
databeskyttelsesansvarlig hr. Golze på privacy@replicatetooth.com, hvis dette ønskes. Tilbagekaldelsen påvirker 
ikke lovligheden af databehandling baseret på samtykke forud for tilbagekaldelse. I tilfælde af at du tilbagekalder 
dit samtykke, vil NDI fortsætte med at lagre og behandle de data, der er indsamlet fra dig, frem til tidspunktet for 
tilbagekaldelse i henhold til gældende lov som beskrevet ovenfor. 


Du kan også anmode om oplysninger fra NDI, omfattende hvilke personlige data NDI har gemt om dig. Du har 
også ret til at få dine data rettet eller slettet, om nødvendigt, eller anmode om at behandlingen begrænses. Du har 
også ret til at modtage dataene i et struktureret, samlet og maskinlæsbar format, og få det overført til en 
tredjepart. Derudover har du ret til klage til Berlins statskommissær for databeskyttelse og frihed til information, 
hvis du mener at behandlingen af data, der vedrørende dig, overtræder databeskyttelsesbestemmelserne.


7. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil vide mere? 

Hvis du har spørgsmål til denne samtykkeerklæring for personoplysninger, eller om de lagrede data om dig hos 
NDI, kan du til enhver tid kontakte NDl´s databeskyttelsesansvarlig Mr. Golze på privacy@replicatetooth.com.
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SAMTYKKEERKLÆRING FOR PRODUKTIONEN 

AF REPLICATE® Tand


Jeg har læst og forstået denne samtykkeerklæring om personlige patientoplysninger med hensyn til overførslen, 
opbevaring og behandling af mine personoplysninger i forbindelse med produktion og brug af

REPLICATE® tand. Ved at underskrive denne formular er jeg enig i, at min tandlæge må overføre mine personlige 
data, herunder mine sundhedsdata, i det omfang der er beskrevet ovenfor, og med det formål at udvikle og 
producere REPLICATE tand.


Jeg er også opmærksom på, at i tilfælde af at jeg trækker mit samtykke tilbage, kan NDI fortsætte med at 
opbevare og behandle de af mine data, der er samlet op indtil tidspunktet for min tilbagekaldelse, i det omfang 
det kræves af gældende lov.


Patientens fornavn og 

efternavn i blokbogstaver		 _________________________________________________________________


Fødselsdato	 	 	 _________________________	 


Sted og dato


_________________________	 


Patient underskrift


_________________________________________________________________


ERKLÆRING OM SAMTYKKE TIL KONTAKT FOR KUNDEUNDERSØGELSE


Jeg er desuden enig i, at NDI kan kontakte mig eller min tandlæge, direkte gennem kundeundersøgelser, som del 
af markedsovervågningen (ca. hvert andet år), der er juridisk påkrævet for virksomheden.


Telefonnr.	 	 _________________________________________________________________


E-mail adresse	 	 _________________________________________________________________


Sted og dato


_________________________	 


Patient underskrift


_________________________________________________________________
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