Så behandlas dina personuppgifter
när du hämtar ett vaccinationsbevis
E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig
för de personuppgifter som behandlas vid utfärdade
av ett vaccinationsbevis. När du använder
E-hälsomyndighetens tjänst för att hämta ditt
vaccinationsbevis, sparas ditt personnummer och
dina skapade bevis hos myndigheten. Ditt personnummer sparas för att dokumentera att myndigheten har gjort en säker identifiering av dig. Ditt
personnummer används också för att säkerställa
att du får ett bevis med korrekt information.
För att skapa beviset hämtas information om din
senaste vaccination (datum, vaccin och dos) från
Folkhälsomyndigheten, samt ditt namn och födelsedatum från folkbokföringen hos Skatteverket.
Bevisen sparas hos E-hälsomyndigheten i enlighet
med bestämmelserna om hantering av allmänna
handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105)
och arkivlagen (1990:782). Om du har en digital
brevlåda, så skickas det utfärdade vaccinationsbeviset även dit.
Vi använder också dina personuppgifter för att ta
fram statistik över utfärdade bevis. Det görs enbart
i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera
dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter
så länge som vi behöver dem för att uppfylla
ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.
Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen
är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en
rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering.
Stöd finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande
svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare på E-hälsomyndigheten som behöver
behandla uppgifterna för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.
Apotekspersonal kan ta del av uppgifterna i samband
med utlämnandet av ditt vaccinationsbevis.
Du har rätt att få information om och tillgång till de
personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har
i vissa fall rätt att invända mot behandlingen eller
begära att uppgifterna rättas, tas bort eller att
behandlingen begränsas.

Du kan också i vissa fall ha rätt att få uppgifterna
i maskinläsbart format eller få dem överförda till
någon annan.
Om du inte är nöjd med vår behandling kan
du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten
(www.imy.se) eller en tillsynsmyndighet i ett
annat land och du kan ha rätt till skadestånd.
Du kan också begära att vi skickar informationen
till dig med post. Vid frågor, kontakta:
dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se
eller skriv till: E-hälsomyndigheten,
dataskyddsombud Box 913 391 29 Kalmar

Information om sekretess

E-hälsomyndigheten är även skyldig att informera
dig om hur din information hanteras vid sekretess,
enligt den svenska förordningen (2021:708) om
digitala covidbevis.
För att kunna utfärda ett vaccinationsbevis till
dig hämtar vi uppgifter om din vaccination från
Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret omfattas av en mycket stark sekretess
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
När du begär och ger ditt samtycke till att hämta
ett vaccinationsbevis bryter du den sekretessen
för uppgifterna. Därför kan E-hälsomyndigheten
hämta uppgifterna om din vaccination och apotekspersonal skriva ut ett vaccinationsbevis till dig.
När uppgifterna hanteras av E-hälsomyndigheten
omfattas de av sekretess enligt 25 kap. 17 a §
offentlighets- och sekretesslagen. När du
samtycker till att apotekspersonalen kan lämna
över ditt vaccinationsbevis till dig så bryter du
sekretessen.
Läs mer om vaccinationsbevis
på E-hälsomyndighetens webbplats:
www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis

