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Information om behandling av personuppgifter  
i receptdepå djur 

 

Om receptdepå djur 

Receptdepå djur är ett receptregister som eHälsomyndigheten ansvarar för. 

När en veterinär skriver ut ett läkemedel eller andra varor åt ditt djur lagras 

uppgifterna i receptdepå djur tills du hämtar ut ditt djurs läkemedel på valfritt 

apotek. Detta är en automatisk registrering som sker utan ditt samtycke om 

veterinären väljer att skicka recept elektroniskt. Vid ditt första besök på 

apoteket kan du välja mellan att fortsätta lagra receptet elektroniskt eller att 

låta apoteket skriva ut det som ett pappersrecept. Om du vill fortsätta lagra ditt 

djurs recept elektroniskt behöver du lämna ett samtycke.  

Behandling av dina personuppgifter i receptdepå djur 

De uppgifter som lagras om dig i receptdepå djur är personnummer, namn, 

adress, djurslag, eventuell karens, uppgifter om förskrivet läkemedel samt 

expeditioner på djurreceptet. Uppgifterna lagras i 15 månader efter att den 

sista expedieringen har registrerats. eHälsomyndighetens rättsliga grund för 

behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra en rättslig förpliktelse och för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Andamålet med behandling av dina personuppgifter 

Ditt samtycke innebär att alla dina djurrecept sparas och hanteras elektroniskt. 

Ändamålet med denna behandling är: 

• Att ge apoteken möjlighet att fortsättningsvis expediera ditt djurs 

läkemedel på elektroniskt lagrade recept och att överföra 

pappersrecept till elektronisk lagring i receptdepå djur. 

• Att ge dig tillgång till information om ditt djurs elektroniskt lagrade 

recept på en e-handel eller webbplats med direktuppkoppling mot 

eHälsomyndigheten.  

Hur samtycke kan lämnas och återkallas 

Du lämnar ditt samtycke muntligt när du besöker valfritt apotek eller 

elektroniskt genom att du själv loggar in på en e-handel eller webbplats med 

direktuppkoppling mot eHälsomyndigheten. När du har lämnat ditt samtycke 

är uppgifterna om ditt djurs elektroniska recept tillgängliga på alla apotek i 

Sverige. Samtycket gäller tills vidare och du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke genom ett personligt besök på valfritt apotek. Du får då ditt djurs 

recept omvandlade från elektroniska recept till pappersrecept. Uppgifterna 

lagras i 3 månader. Om du inte har några djurrecept sparade kan du också 

återkalla ditt samtycke elektroniskt genom att du själv loggar in på en e-handel 



 

 

Dokumentnamn: Samtyckestext receptdepå djur.docx 2/2 

 

Ju
n

i 2
01

4 
©

 e
H

äl
so

m
yn

d
ig

h
et

en
 

eller webbplats med direktuppkoppling mot eHälsomyndigheten. Din 

information tas bort följande natt. 

Säkerhet och sekretess 

Ditt personnummer kommer att användas som sökbegrepp för att söka dina 

elektroniska recept lagrade i receptdepå djur. All personal som hanterar 

uppgifterna i receptdepå djur lyder under tystnadsplikt. 

De handlingar och uppgifter som har kommit till och registrerats hos 

eHälsomyndigheten är allmänna handlingar. Uppgifterna skyddas av 

sekretess men i vissa fall kan eHälsomyndigheten vara skyldig att lämna ut 

uppgifterna till andra myndigheter efter en sekretessprövning. Både hos 

eHälsomyndigheten och på apoteken är det bara behöriga som får ta del av 

dina personuppgifter. Behörigheten att ta del av dina uppgifter är begränsad 

till vad som behövs för att en användare ska kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter. eHälsomyndigheten anlitar också en extern teknikleverantör 

för att tillhandahålla register och databaser som behandlar dina 

personuppgifter. eHälsomyndigheten säkerställer då att dessa leverantörer 

vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett 

säkert sätt. 

Dina rättigheter  

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling vi gör med 

dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.  

Du har rätt att få ett registerutdrag utskrivet, rätt att begära rättelse av 

eventuellt felaktiga uppgifter, radering av dina personuppgifter (dock under 

förutsättning att det finns gällande gallringsbeslut), samt, i förekommande fall, 

rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig själv eller rätt till 

invändning mot behandling. Vidare har du rätt till skadestånd vid lagstridig 

hantering av dina personuppgifter och rätten att skicka klagomål till 

Datainspektionen.  

 

Kontaktuppgifter 

Vill du ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, besök 

www.ehalsomyndigheten.se. Du kan också kontakta eHälsomyndighetens 

dataskyddsombud på dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka 

dina frågor till eHälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar. 

Du når oss också via e-post: registrator@ehalsomyndigheten.se eller på 

telefon 0771-76 62 00 helgfri vardag mellan klockan 08 och 18. 
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