
Send fuldmagten med Digital Post til Udbetaling Danmark, International Sygesikring
Postadresse: Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Sendes til

Fuldmagt til virksomhed

International Sygesikring

Navn

Adresse Telefonnummer

Virksomhedens navn

Adresse Telefonnummer

Dine oplysninger (fuldmagtsgiver)

Oplysninger om virksomheden

Vælg type af fuldmagt (Udfyld enten A eller B)

CPR-nummer/CVR-nummer

CVR-nummer

Fuldmagt til mine sager

Jeg giver fuldmagt til  (sæt kryds):

Fuldmagt til mine ansøgninger

Jeg giver fuldmagt til (sæt kryds):
A B

at ovenstående virksomhed overtager 
ansvaret for min sag/sager hos International 
Sygesikring og handler på mine vegne.

at ovenstående virksomhed overtager ansvaret 
for mine ansøgninger hos International 
Sygesikring og at virksomheden får besked 
om resultatet af mine ansøgninger

Dato Din underskrift
Dato og underskrift (fuldmagtsgiver)

Værd at vide om fuldmagt
Du kan når som helst trække fuldmagten tilbage ved at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du tidligere har givet fuldmagt til en anden, erstatter denne nye 
fuldmagt den tidligere. 
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OBS: Når virksomheden overtager ansvaret for din 
sag/dine sager, bliver alle breve om International 
Sygesikring sendt til virksomheden. Hvis du skifter 
arbejdsgiver, kan det betyde., at du ikke får besked 
om ophør af sygesikring, og at du skal søge igen.

OBS: Når virksomheden overtager ansvaret for dine 
ansøgninger, bliver alle breve i forbindelse med 
ansøgningen, sendt til virksomheden.
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Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Når en anden giver dig fuldmagt til sin sag, behandler Udbetaling Danmark oplysninger om dit navn, din adresse og dit CPR-nummer. Udbetaling Danmark 

bruger oplysningerne til at identificere dig som fuldmagtshaver. 

Denne type oplysninger kaldes personoplysninger. Her kan du læse, hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvilke rettigheder har du?

Når oplysninger om dig indgår i en anden persons sag hos Udbetaling Danmark, har du ret til at vide det.

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark har og opbevarer oplysningerne om dig, og du kan anmode om at få oplysningerne slettet. Da vi alene 

bruger oplysningerne til at identificere dig som fuldmagtshaver, kan det betyde, at du ikke længere har fuldmagt til sagen.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig, og du kan anmode om at få rettet oplysningerne, hvis de er forkerte. Du kan 

også anmode om at få sendt oplysningerne til dig selv eller en anden.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til international sygesikring eller til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Udbetaling Danmark, 

International Sygesikring. Det kan du gøre på www.borger.dk/international-sygesikring-kontakt eller tlf. 70 12 80 81. Skriver du om behandling af 

personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine 

rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på borger.dk/udbetalingdanmark-DPO-kontakt eller tlf. 70 11 12 13.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er 

klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af sagen om international sygesikring. Hvis du er uenig i 

Udbetaling Danmarks håndtering af sagen om international sygesikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

Retssikkerhedslovens § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og 4-5, § 11b, § 11 c, stk. 1, nr. 4 og § 12

Udbetaling Danmark-loven 

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Databeskyttelsesforordningen kan du finde på www.eur-lex.europa.eu – søg på 32016R0679
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