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Kære patient 

Vi vil gerne spørge dig, om du er villig til at deltage i det nedenfor beskrevne registerstudie til klinisk 
dataindsamling. Ordregiver til denne undersøgelse er botiss biomaterials GmbH, Hauptstraße 28, 
15806 Zossen, Tyskland, som er en virksomhed, der arbejder inden for området knogle- og 
vævsregenerering.  

botiss biomaterials GmbH fremstiller produkter, som din kirurg har anbefalet dig i forbindelse med din 
tandmedicinske behandling. Virksomheden ønsker at udføre en langsigtet dataindsamling for at få 
yderligere informationer om botiss biomaterials GmbH’s produkter over en længere tidsperiode. Disse 
informationer omhandler især produkternes funktionalitet, sikkerhed og forholdet mellem risiko og 
gavn. Desuden skal medfølgende dokumenter som f.eks. brugsvejledning og informationsmateriale til 
produkterne opdateres og vurderes med hensyn til informationsindholdet og dets forståelighed. 
Denne undersøgelse skal gennemføres ved centrale studiecentre rundt omkring i Europa (bl.a. i Østrig, 
Danmark, Tyskland og Italien). Følgende produkter fra botiss biomaterials GmbH kan inddrages i denne 
undersøgelse:  

• Fyldnings- og knogleerstatningsmateriale som f.eks. cerabone® Granulate, cerabone® plus, 
collacone, collafleece®, maxresorb® inject, maxresorb® 

• Membraner som f.eks. collprotect® membrane, Jason® membrane, mucoderm®, permamem®, 
NOVAMag® membrane 

• Fikseringstilbehør som f.eks. titan pins set, NOVAMag® connector, NOVAMag® fixation screw 

• Andre som f.eks. collacone®. Hertil indsamles behandlingsdata for patienter, som har 
modtaget disse produkter. Hele forløbet omkring behandlingen følges for at sikre, at hvert 
enkelt produkt fungerer efter hensigten. De indsamlede informationer kontrolleres løbende.  

Hvilke informationer indsamles? 

Hvis du giver dit samtykke, vil botiss biomaterials GmbH indsamle nedenstående informationer om dig 
og din behandling fra din patientjournal og sende dem i pseuodonymiseret form til registerdatabasen: 
Din fødselsdato, alder og køn, indikationen, operationsdatoen, operationstypen samt detaljer i den 
anvendte metode, operationsstedet, sygehuset, den behandlende tandlæge, de anvendte implantater 
fra firmaet botiss biomaterials GmbH samt undersøgelsesresultater. Derudover registreres din 
mundhygiejne samt oplysninger om ledsagesygdomme og andre risikofaktorer samt forekomsten af 
alvorlige uønskede resultater. Vi gør dig opmærksom på, at dit samtykke gælder, indtil du trækker det 
tilbage, og derfor også inkluderer indsamling af oplysninger vedrørende fremtidige behandlinger hos 
din tandlæge, i det omfang der anvendes produkter fra botiss’ produktportefølje.  Dine 
personoplysninger behandles i henhold til databeskyttelseslovgivningen i det pågældende land samt 
gældende tavshedspligt med en høj fortrolighedsstandard. Alle informationer, der offentliggøres, vil 
altid være i pseudonymiseret form og ikke kunne identificere dig direkte. 

Du vil kun blive inddraget i denne undersøgelse, hvis du har givet dit skriftlige samtykke.  

 

Vi beder derfor om dit samtykke til at indsamle informationer om dine behandlinger fra din 
patientjournal. Din deltagelse i dette registerstudie og dermed dit samtykke til behandling af dine 
personoplysninger i denne form er helt og aldeles frivillig. Du er ikke forpligtet til at give dit samtykke, 
og du kan når som helst trække dit samtykke tilbage uden at angive nogen grund, og uden at din 
medicinske behandling eller dine lovmæssige rettigheder påvirkes af det. Når du har trukket dit 
samtykke tilbage, indsamles der ikke yderligere oplysninger om dig. De oplysninger, der er samlet ind 
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frem til tilbagetrækningen kan dog fortsat behandles inden for rammerne af dette registerstudie. 
Varigheden af lagringen af dine oplysninger ud over slutningen eller afbrydelsen af den kliniske 
dataindsamling er reguleret ved lov. 

Du kan finde yderligere oplysninger om behandlingen af dine oplysninger og om dataregistret (DF/Net 
Research, Inc) i nedenstående afsnit. 

Information om behandling af dine oplysninger I det følgende vises en oversigt over de 
databeskyttelsesretlige punkter en gang til:  

I forbindelse med registerstudiet behandles dine oplysninger på retsgrundlaget omhandlende 
samtykke iht. art. 6, stk. 1, 1. punktum, lit. a) i GDPR i forbindelse med art. 9, stk. 2, lit. a) i GDPR. Der 
skal principielt skelnes mellem følgende: 

1) Personoplysninger, hvormed en person kan identificeres direkte (f.eks. navn, fødselsdato, 
adresse, sygesikringsnummer, billedoptagelser og lignende). 

2) Pseudonymiserede personoplysninger. Ved pseudonymiserede oplysninger er alle de 
oplysninger, der direkte gør det muligt at finde frem til den konkrete person, enten fjernet, 
erstattet med en kode (f.eks. et tal) eller (f.eks. i forbindelse med billedoptagelse) gjort 
ukendelige. Selvom disse foranstaltninger overholdes, kan det dog ikke fuldstændig 
udelukkes, at der sker en ulovlig re-identificering. 

3) Anonymiserede oplysninger, hvor det er umuligt at finde frem til den konkrete person.  
 

Det er kun den kirurg, der er ansvarlig for dig, samt andre medarbejdere i centret, som arbejder med 
registerstudiet eller din medicinske behandling, som har adgang til dine personoplysninger, hvormed 
du kan identificeres direkte (se punkt 1). Derudover kan autoriserede repræsentanter for sponsoren 
botiss biomaterials GmbH samt repræsentanter fra indenlandske og udenlandske 
sundhedsmyndigheder og ansvarlige etiske kommissioner, som alle er underlagt tavshedspligt, få 
indsigt i disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne kontrollere, at registerstudiet 
udføres korrekt og reglementeret. Retsgrundlaget herfor er art. 9, stk. 2, lit. h) i GDPR. Alle personer, 
som får adgang til disse oplysninger, er ved håndteringen af oplysningerne underlagt de gældende 
nationale databeskyttelsesbestemmelser og/eller EU’s generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR).  

Den kode, der er nødvendig for at kunne knytte de pseudonymiserede data til din person, opbevares 
kun på dit studiecenter.  

Oplysninger videregives til især sponsoren og dennes kontraktpartnere kun i pseudonymiseret eller 
anonymiseret form.  

Til eventuelle offentliggørelser anvendes udelukkende de pseudonymiserede eller anonymiserede 
data. 

I forbindelse med registerstudiet vil de ovennævnte personoplysninger (se punkt 2) blive sendt til 
DF/Net Research, Inc. (140 Lakeside Avenue, Suite 310, Seattle, WA 98122; i det følgende kaldet  
”DF/Net”) i udelukkende pseudonymiseret form med det formål at blive registreret, administreret og 
analyseret. I kraft af pseudonymiseringen er det uden yderligere oplysninger i reglen ikke muligt at 
identificere dig som person. Til dataoverførsel til USA har EU-Kommissionen ikke truffet nogen 
afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Retsgrundlaget for overførsel af de 
pseudonymiserede personoplysninger til DF/Net er dit samtykke iht. art. 49, stk. 1, 1. punktum, litra a) 
i GDPR.  
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Overførslen sker inden for rammerne af den eksisterende databehandleraftale (DPA Data Processing 
Agreement) mellem botiss biomaterials GmbH og DF/Net. Til dataoverførslen til tredjelandet (USA) og 
for at forbedre databeskyttelsesniveauet er der – ud over interne organisatoriske foranstaltninger – 
indgået de såkaldte standardkontraktbestemmelser (SCC Standard Contractual Clauses) med DF/Net, 
som er en del af databehandleraftalen (DPA). DF/Net har i denne DPA givet yderligere tilsagn, som 
ligger ud over de punkter, der er indeholdt i SCC, for dermed at forbedre beskyttelsen af patienterne 
og patienternes mulighed for at gøre deres rettigheder gældende. Databaserne befinder sig 
udelukkende på servere i den Europæiske Union. Hvis du ikke vil give dit samtykke til 
tredjelandsoverførsel, kan du ikke deltage i dette registerstudie. 

Dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan når som helst 
og uden begrundelse trække dit samtykke til indsamling og behandling af dine personoplysninger 
tilbage. Efter tilbagetrækningen vil der ikke blive indsamlet flere personoplysninger om dig. De 
oplysninger, der er indsamlet frem til tilbagetrækningen, kan dog fortsat behandles inden for 
rammerne af dette registerstudie.  

I forhold til de personoplysninger, der vedrører dig, kan du gøre følgende rettigheder gældende: 

• Ret til indsigt: I henhold til art. 15 i GDPR kan du kræve indsigt i de personoplysninger, som vi 
behandler om dig.  

• Ret til berigtigelse: Hvis de oplysninger, der vedrører dig, ikke (længere) er korrekte, kan du i 
henhold til art. 16 i GDPR kræve berigtigelse. Hvis dine oplysninger er ufuldstændige, kan du 
kræve at få dem fuldstændiggjort.   

• Ret til sletning: I henhold til art. 17 i GDPR kan du kræve sletning af dine personoplysninger.   

• Ret til begrænsning af behandling: I henhold til art. 18 i GDPR har du ret til at kræve en 
begrænsning af dine personoplysninger.    

• Ret til indsigelse mod behandling: I henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR har du ret til af årsager, der 
skyldes din særlige situation, når som helst at gøre indsigelse mod behandling af dine 
personoplysninger, der sker på baggrund af art. 6, stk. 1, 1. punktum, litra e) eller litra f) i GDPR. 
I så fald vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige 
legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og 
frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares (art. 21, stk. 1 i GDPR).    

• Ret til dataportabilitet Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har 
stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format 
(”dataportabilitet”) samt ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig, 
når forudsætningerne i art. 20, stk. 1, litra a, b i GDPR foreligger (art. 20 i GDPR). 

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder databeskyttelsesloven, har du 
i henhold til art. 77 i GDPR ret til at klage hos en databeskyttelsestilsynsmyndighed efter eget valg. 

Hvor længe dine personoplysninger må gemmes efter afslutningen eller afbrydelsen af registerstudiet 
er fastlagt af lovbestemmelser (f.eks. Europaparlamentets forordning (EU) 2017/745 af den 5. april 
2017 om medicinsk udstyr). Ved implanterbare produkter er dette tidsrum mindst 15 år. 
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Hvis du har spørgsmål vedrørende håndteringen af dine personoplysninger i dette registerstudie og 
dine rettigheder, bedes du i første omgang henvende dig til din undersøgende tandlæge. Studielægen 
kan i givet fald sende dig videre til de personer, der er ansvarlige for databeskyttelse. 

Kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiverne i de institutioner, der deltager i dette 
registerstudie: 

Studiecentrenes databeskyttelsesrådgiver(e): [Udfyld] 

Kontaktoplysninger for sponsorens databeskyttelsesrådgver: datenschutz@botiss.com 

Informationer vedrørende fælles ansvarlighed 

Hvad er årsagen til fælles ansvarlighed? 

For at gennemføre registerstudiet vedrørende de medicinske produkters funktionalitet og sikkerhed 
arbejder sponsoren botiss biomaterials GmbH og de behandlende tandlæger i studiecentrene tæt 
sammen. Dette vedrører også behandlingen af dine personoplysninger. Parterne har i fællesskab 
fastlagt formålet med og midlerne til behandlingen af disse oplysninger og er derfor i fællesskab 
ansvarlige for beskyttelsen af dine personoplysninger (art. 26 i GDPR). 

Parternes ansvarsområder 

Inden for rammerne af dette fælles databeskyttelsesretlige ansvar har sponsoren botiss biomaterials 
GmbH truffet aftaler med studiecentrene om, hvem der opfylder de eksisterende pligter i henhold til 
GDPR. Dette vedrører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af 
informationspligten i henhold til artiklerne 13 og 14 i GDPR. 

Studiecentrene er især ansvarlige for følgende databehandlinger: 

• Indsamling og pseudonymisering af studiedeltagernes personoplysninger  

• Medicinske optegnelser, som behandles af studiecentrene i forhold til kildedataene og/eller 
fremlægges af studiedeltagerne i løbet af deres behandling. Dette i henhold til lægelig 
behandlingsstandard og anvendelige lovforskrifter. 

Sponsoren botiss biomaterials GmbH er især ansvarlig for følgende databehandlinger: 

• Behandling af studiedeltageres pseudonymiserede personoplysninger, som er videresendt fra 
studiecentrene. 

Parternes aftaler og konsekvenser for de berørte 

Ifølge aftalerne forpligter sponsoren sig til vedrørende databeskyttelsesinformationer over for 
patienterne at overholde informationspligten i henhold til art 13 f. i GDPR. Til dette formål har 
patienten modtaget alle nødvendige informationer fra sponsoren botiss biomaterials GmbH. Ansvarlig 
for behandlingen af personoplysninger i databeskyttelsesinformationernes anvendelsesområde er: 
botiss biomaterials GmbH (Hauptstraße 28, 15806 Zossen, datenschutz@botiss.com) 

Studiecentrene er ansvarlige for behandling og besvarelse af ansøgninger om udøvelse af de 
registreredes øvrige rettigheder i henhold til art. 15 ff. i GDPR (”registreredes rettigheder”). I tilfælde 
af, at sponsoren modtager en relevant anmodning, vil sponsoren henvise den registrerede til det 
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pågældende studiecenter. Sponsoren vil dog så vidt muligt hjælpe det pågældende studiecenter med 
at opfylde de registreredes rettigheder. 
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Samtykkeerklæring  

til studiet: Klinisk undersøgelse ved hjælp af registerdata - langsigtet 
dataindsamling til botiss biomaterials GmbH’s produktportefølje 

Jeg har læst og forstået denne patientinformation. Jeg har forstået, hvordan mine personoplysninger 
indsamles og behandles, og jeg giver mit samtykke til denne databehandling. Jeg har haft lejlighed til 
at få svar på alle spørgsmål og tid nok til at overveje mit samtykke.  

 

Det ovennævnte samtykke omfatter udtrykkeligt også overførsel af personoplysningerne udelukkende 
i pseudonymiseret form til DF/Net i USA. USA kategoriseres af EU-domstolen som et land uden et 
rimeligt databeskyttelsesniveau og uden egnede garantier i henhold til EU-standarder. Der er især 
risiko for, at dine pseudonymiserede personoplysninger kan behandles af amerikanske myndigheder 
til kontrol- og overvågningsformål, muligvis også uden mulighed for ved hjælp af retsmidler at 
forhindre adgangen til data eller få konstateret adgangens lovstridighed. I kraft af pseudonymiseringen 
er det uden yderligere oplysninger i reglen ikke muligt at identificere dig som person. Derudover kan 
det ikke garanteres, at dine rettigheder som registreret realiseres fuldstændigt, og at 
tilsynsmyndigheder i USA vil hjælpe dig. Behandlingen af dine pseudonymiserede personoplysninger i 
forbindelse med registerstudiet forudsætter tredjelandsoverførsel. Hvis du ikke vil give dit samtykke 
til tredjelandsoverførsel, kan du ikke deltage i registerstudiet.  

Samtykket er frivilligt og kan når som helst – uden at der opstår ulemper for min medicinske behandling 
og med virkning for fremtiden – trækkes tilbage på uformel vis (mundtligt, skriftligt eller elektronisk), 
f.eks. med e-mail til [kontaktoplysninger til studiecenter] eller med almindelig post til 
[kontaktoplysninger til studiecenter]. En tilbagetrækning af samtykket har ingen konsekvenser for 
lovligheden af behandlingen frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. 

 

 

Jeg har modtaget et eksemplar af patientinformationen og samtykkeerklæringen. Et eksemplar 
forbliver i studiecentret. 

 

 

 

Underskrift Datoen for underskrift 

 

 

 

Navn i blokbogstaver  
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Underskrift fra den oplysende tandlæge 

Jeg har gennemført oplysningssamtalen og indhentet patientens samtykke. 

 

 

 

 

Underskrift Datoen for underskrift 

 

 

 

 

 

Navn i blokbogstaver  

 

 

 

 


