
QF89-08-DA Informed Patient Consent Form V2.0 

Informeret patientsamtykke (EU)- Parkinsons KinetiGraph® 

Behandlingsklinik: ………………………………………………………………………………………. 

Adresse:  ………………………………………………………………………………………. 

Vigtigt: Læs omhyggeligt denne formular, før du skriver under.  

Denne formular vil fortælle dig, hvordan dine personlige oplysninger indsamles gennem din brug af Parkinsons 

KinetiGraph® systemet, og hvordan disse oplysninger bruges. Udbyderne af Parkinson KinetiGraph systemet er Global 
Kinetics Corporation Limited, Level 9, 31 Queen St, Melbourne Victoria 3000, Australien og deres relaterede 

virksomheder (sammen kaldt "GKC"). Når du har læst denne formular, er du inviteret til at underskrive den, for at 
angive dit samtykke til brugen af dine personlige oplysninger af GKC. 

Parkinsons KinetiGraph og PKG® Service 
Parkinsons KinetiGraph systemet indeholder: et PKG® ur, som er en håndledsbåret medicinsk enhed; internetportalen 
eller tabletcomputeren bruges til at uploade data, og vise resultater; og PDF-dokumentet, der viser resultaterne, kendt 
som PKG. Du er blevet henvist af din læge til at bruge uret for at måle dine symptomer på din Parkinsons sygdom. GKC 
indsamler data fra uret og analyserer dine symptomer. GKC forbereder en PKG og leverer disse data til din 
behandlingsklinik. 

I denne formular kalder vi de ovenstående aktiviteter ”PKG Service”. I nogle tilfælde kan PKG Service også involvere 
GKC-neurologi teamet i Australien, for at udarbejde en kort rapport om PKG. Denne rapport leveres til din 

behandlingsklinik og bistår din behandlingsklinik med at forstå dataene i PKG. PKG Service gør det muligt for din 
behandlingsklinik bedre at forstå effektiviteten af medicinen, som den har ordineret til dig, og for at foretage 
eventuelle ændringer, du måtte have brug for. 

Behandlingsklinikkens rolle 
GKC yder teknisk support til brugere af uret, men GKC yder ikke lægehjælp til patienter, der bruger PKG Service. Hvis 
du har spørgsmål om dit helbred, behandling eller recept, eller hvordan din behandlingsklinik bruger dine personlige 
oplysninger, bedes du kontakte din behandlingsklinik. 

Hvis du har spørgsmål om denne samtykkeerklæring, PKG Service eller hvordan GKC bruger dine personlige 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte GKCs databeskyttelsesansvarlige, ved hjælp af kontaktoplysningerne i 
denne formular. 

Dine personlige oplysninger 
For at kunne levere PKG Service, vil GKC modtage og behandle følgende oplysninger: 

• dine kontaktoplysninger, herunder dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;

• en patientkode eller lignende, der er tildelt af din behandlingsklinik;

• navnet på din behandlende læge;

• dit køn (hvis det er relevant for PKG Service) og din fødselsdato, din medicin, medicineringstider og dosering,
oplysninger om eventuelle avancerede behandlingsformer mod bevægelsesforstyrrelser, du måtte modtage; og

• alle data og resultater der bliver genereret når du bruger uret.

I denne formular henviser vi kollektivt til dem som dine "Personlige oplysninger". 
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Hvordan vil dine personlige oplysninger blive brugt 
Hvis du giver dit samtykke på denne formular, vil din behandlingsklinik give dine personlige oplysninger til GKC for at 
gøre det muligt for GKC at registrere dig til PKG Service, levere uret direkte til dig (eller i nogle tilfælde til din 
behandlingsklinik, som så vil give dig uret), udføre PKG Service og give dig løbende teknisk support. 

Dine personlige oplysninger kan også deles med tredjeparter, der hjælper GKC med at levere PKG Service. Du bliver 
ikke underlagt automatiserede beslutninger, der kan påvirke dig, på grund af din brug af uret, fordi din lægelige 
behandling altid bestemmes af lægerne på din behandlingsklinik. 

Retsgrundlag for behandling 
GKCs behandling af dine personlige oplysninger udføres på grundlag af det samtykke, du giver i denne formular. Du 
kan når som helst tilbagekalde dit samtykke, ved at kontakte GKCs databeskyttelsesansvarlig ved hjælp af 
nedenstående kontaktoplysninger. GKC opbevarer og behandler også dine personlige oplysninger, hvor vi er underlagt 
af et juridisk- eller myndighedskrav til at gøre det. 

Dine rettigheder i dine personlige oplysninger 
Du har ret til at anmode om og få adgang til de personlige oplysninger, som GKC har om dig, og for at bede om at dine 
personlige oplysninger bliver rettet eller slettet (med forbehold for eventuelle lovlige undtagelser).  Du har også ret til 
at få bekræftet, at dine personlige oplysninger behandles samt at få andre oplysninger om behandlingen. Du har også 
ret til (i de fleste tilfælde) at tilbagekalde dit samtykke, til brugen af dine personlige oplysninger, eller at anmode om 
overførsel af dine personlige oplysninger til et andet sted. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personlige oplysninger, bliver dine personlige oplysninger 
slettet, undtaget i det omfang, hvor GKC er forpligtet til at beholde dem. Hvis du tror, at GKC har overtrådt dit 
privatliv, så har du ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse. GKCs ledende 
databeskyttelsesmyndighed er databeskyttelseskommissionen i Irland (www.dataprotection.ie) hvor GKCs 
hovedvirksomhed i EU (Global Kinetics Corporation EU Sales and Marketing Limited) er beliggende. 

Hvis du ønsker at få adgang til, rette eller fremsætte en anmodning eller klage i forhold til dine personlige oplysninger, 
der opbevares af GKC, er du velkommen til at kontakte GKCs databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af 
kontaktoplysningerne nedenfor.  

Hvor vil dine personlige oplysninger blive opbevaret 
GKC vil opbevare dine personlige oplysninger i EU, men de vil være tilgængelige for GKC fra vores kontorer i 
Australien, for at give de relevante medarbejdere hos GKC mulighed for at levere PKG Service. 

Hvor længe vil dine personlige oplysninger blive opbevaret? 
GKC vil opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere PKG Service til dig og i en 
periode på mindst otte år bagefter, for at gøre det muligt for GKC at håndtere alle igangværende 
behandlingsmæssige, lovgivningsmæssige, retslige eller patientvelfærdsmæssige problemer. 

Forskning 
Hvis du giver dit samtykke nedenfor, vil GKC opbevare og arkiverer ikke identificerbare data (data, der ikke længere 
indeholder oplysninger, som personligt kan identificerer dig) til løbende forskning og produktudvikling. 

http://www.dataprotection.ie/
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Dit samtykke 
Skriv dine initialer. 

Jeg ønsker at modtage uret og benytte mig af 
PKG Service (herunder teknisk bistand, når jeg bruger uret):  

Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til at GKC kan indsamle, bruge, behandle og 
opbevare mine personlige oplysninger på den måde, der er beskrevet ovenfor:  

Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til at GKC kan få adgang til mine personlige 
oplysninger i Australien og leverer PKGs og rapporter til min behandlingsklinik: 

Jeg giver mit samtykke til at GKC kan bruge mine ikke identificerbare personlige 
oplysninger til GKC’s egen forskning og udvikling, til at forbedre sine produkter og service: 

Jeg anerkender, at hvis jeg ikke giver alle de ønskede oplysninger, eller hvis jeg vælger at interagere med GKC på et 
anonymt grundlag eller ikke brug uret som angivet, kan GKC muligvis ikke levere PKG Service til mig. 

Fulde navn  …………………………………………………………………………………..………….. 

Adresse  …………………………………………………………………………………..………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

*Underskrift: ___________________________________    Dato: ____________________ 

* Hvis en autoriseret person af patienten (“Repræsentant”) underskriver denne formular for at give samtykke på
deres vegne, bedes du udfylde følgende:

Fulde navn på repræsentanten:  ……………………………………………………………………………. 

Adresse  …………………………………………………………………………………..………….. 

Grundlag for tilladelse: ………………………………………………………………………………………. 

Underskrift:  ___________________________________    Dato: ____________________ 

Denne formular vil blive opbevaret af GKC.  Du kan til enhver tid anmode om en kopi af denne samtykkeformular. 

Kontakt os 
Global Kinetics Pty. Ltd.  
Att: Databeskyttelsesansvarlige 
Level 9, 31 Queen Street 
Melbourne, Victoria 3000, Australien 
dpo@globalkineticscorp.com  
EU-kontaktnummer: +44 755 406 1572 

(a)

(b)

(c)

(d)




