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Samtykke vedrørende pilottest af Tryghedskoncept 

 

Jeg giver med min underskrift samtykke til, at CEKURA A/S (CEKURA) kan behandle de nedenfor angivne 

oplysninger om mig i forbindelse med CEKURAs tilrådighedsstillelse af vagtcentralsservice eller tryghedskald 

til brug for pilottesten af Tryghedskonceptet. 

 

CEKURA har til formål at udvikle services og produkter, som bidrager til tryghedsfølelsen hos borgere i 

Danmark døgnet rundt. Med et overordnet fokus på øget tryghedsfølelse i hverdagen tilbyder CEKURA hurtig 

hjælp i form af vagtcentralsservice. Med vagtcentralsservice er du sikret assistance, hvis du er kommet til 

skade. Assistancen aktiveres enten automatisk eller manuelt via Tryghedsuret (leveret af ContinYou).  

Herudover stiller CEKURA Tryghedskaldet til rådighed. Dette kald har til formål at sikre omsorgsfuld 

menneskelig kontakt alle ugens dage. Tryghedskaldet består af løbende opkald til brugerne i 

overensstemmelse med brugerens aftalte præference til tidspunkt, kadence og samtaleemner. I tilfælde af 

at brugeren ikke besvarer et af de aftalte tryghedskald efter flere forgæves forsøg, vil CEKURA handle efter 

den instruks, der er aftalt med den enkelte bruger, eksempelvis underretning af pårørende eller rette 

myndighed. 

Til brug herfor indsamler CEKURA data om dig, se mere om dette nedenfor. 

 

Formålet med behandlingen  

Til brug for pilottest af Tryghedskonceptet deltager du i: 

☒ Afdækning af Tryghedskoncept, herunder ved brug af vagtcentral eller tryghedskald og brugerfeedback.  

 

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede 

Du deltager i pilottesten af Tryghedskonceptet som beskrevet foroven, fordi du: 

☒ Er en person med relevant faglig indsigt i eller berøring med tema eller brugergruppe 

 

Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger 

Følgende oplysninger behandles:  
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A) Almindelige kategorier af personoplysninger 

☒ Stamoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, alder og fødselsdato) 

☒ CPR-nummer 

☐ Betalingsoplysninger (f.eks. kort- og kontonummer) 

☐ Online identifikatorer (IP adresse og cookies) 

☐ Elektronisk brugeradfærd (f.eks. interaktion med hjemmeside) 

☒ Lokationsdata (GPS. Til orientering indsamler Trygshedsuret lokationsdata. Disse data bliver indsamlet af 

ContinYou og delt med CEKURA). 

☐ Foto, film og telefonoptagelser (som ikke er helbredsoplysninger, og som ikke bruges til biometrisk 

genkendelse) 

☒ Private og sociale forhold (f.eks. interesser, pårørende info, præferencer, adfærd, adoption, skilsmisse, 

separation, økonomi, gæld, løn, pension og uddannelse) 

☐ Forsikringsoplysninger (f.eks. policeoplysninger og tingsskadeoplysninger) 

☒ Helbredsmæssige forhold som ikke direkte eller indirekte indikerer en diagnose eller lidelse (f.eks. 

sygedagpenge, pension og andre generelle helbredsoplysninger) 

☐ Ansættelsesforhold (f.eks. CV, advarsler, påtaler og personlighedstest) 

 

B) Særlige kategorier af personoplysninger 

☒ Helbredsoplysninger som direkte eller indirekte indikerer en diagnose eller lidelse (f.eks. brækket arm, 

overvægt, psykisk sygdom eller ophold på institution for alkoholafvænning) 

☐ Race eller etnisk oprindelse 

☐ Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 

☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold  

☐ Genetiske data 

☐ Biometriske data til brug for entydig identifikation (f.eks. ansigtsgenkendelse eller fingeraftryk) 

☐ Seksuelle forhold/seksuel orientering 

☐ Strafbare forhold, lovovertrædelser og politianmeldelser 
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Videregivelse til selvstændigt virkende tredjemand 

CEKURA videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til selvstændigt virkende tredjemand, 

medmindre videregivelsen er nødvendig for at beskytte dine vitale interesser eksempelvis i tilfælde af 

tilskadekomst eller anden faretruende fald (ulykke), i så fald vil CEKURA alarmere alarmcentralen (112) med 

oplysninger om din placering og øvrige relevante helbredsoplysninger.  

Samtykkets varighed 

Dette samtykke er gældende fra tidspunktet, hvor oplysningerne indsamles af CEKURA i forbindelse med 

ovenfor angivne formål, og så længe pilottesten er aktiv, dog maksimalt 1 år fra underskriftsdato. 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til 

mail@CEKURA.dk.  

Behandling af personoplysninger  

Du kan læse mere om CEKURAs behandling af personoplysninger på https://www.CEKURA.dk/privatpolitik/.  
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