
 

Denne information om medarbejderens oplysningspligt og samtykke kan udleveres til 

medarbejderen, hvis virksomheden har søgt om særligt sundhedskort på vegne af 

medarbejderen i selvbetjeningsløsningen på virk.dk. 

 

Du skal fortælle os, hvis dine forhold ændrer sig 

Når du søger om et særligt sundhedskort, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks 

skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har 

givet, fx hvis du flytter til udlandet eller får arbejde i udlandet.  

 

Du skal give os de oplysninger, vi har brug for, så vi kan behandle din ansøgning. Får vi 

ikke de nødvendige oplysninger fra dig, er vi nødt til at behandle din ansøgning ud fra de 

oplysninger, vi har. Det kan betyde, at du ikke får et særligt sundhedskort. 

 

Når du søger om et særligt sundhedskort, accepterer du, at vi kan indhente oplysninger fra 

andre myndigheder og arbejdsgivere, når det er nødvendigt, for at vi kan behandle din 

ansøgning. 

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger 

Udbetaling Danmark har som myndighed pligt til at indhente og videregive oplysninger om 

dig.  

 

Derfor skal du være opmærksom på følgende: 

 

• Vi kan indhente økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser uden dit 
samtykke, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag. 

 

• Vi kan dele oplysninger om dine sygesikringsrettigheder med kommunerne, regionerne 
og Patientombuddet uden dit samtykke. 

 

• Vi registrerer de oplysninger, vi modtager, og sender dem videre til myndigheder og 
andre, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne eller samarbejder med os. 

 

• Vi modtager oplysninger og giver dem videre elektronisk. Du har ret til at få at vide, 
hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve at få forkerte oplysninger rettet. 

 

Du kan læse mere i mere i retssikkerhedslovens §§ 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1 -2 og 4-5, § 
11b, Udbetaling Danmark-lovens § 5-8, § 12h og 13, persondatalovens kapitel 9 og 10, 
EF-forordning 883/2004, artikel 76, stk. 4, og Bekendtgørelse om valgfri indplacering i 
sikringsgrupper mv., nr. 1067 af 14.november 2012, § 1 og § 11 stk. 2 samt EF-forordning 
883/04, art. 76, stk. 4. Find lovene på www.retsinfo.dk. 
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