Privatlivspolitik
Denne privatlivspolitik er udfærdiget med henblik på at leve op til databeskyttelsesforordningen,
GDPR.
Når du starter i et forløb hos mig, indsamler jeg almindelige personoplysninger i form af stamdata,
dvs. navn, adresse, cpr-nummer og lignende, som bruges til journalføring og til afregning.
I vores samtaler vil vi komme til at tale om emner, som falder ind under både almindelige og
følsomme personoplysninger. Det kan handle om alle typer af oplysninger om dit fysiske og
psykiske helbred, og det kan handle om andre dele af dit liv, fx sociale relationer, særlige
livserfaringer eller udfordringer, som det giver mening at inddrage i vurdering eller behandling.
Hvis det er relevant, kan jeg også modtage oplysninger om dig fra andre, fx læge,
forsikringsselskab eller kommune, hvis du har givet tilladelse til, at oplysningerne videregives til
mig.
Jeg videregiver relevante oplysninger til min revisor i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.
Revisor har tavshedspligt.
Da jeg er privatpraktiserende autoriseret psykolog, skal jeg føre journal over alle forløb1. Du har til
enhver tid lov til at se, hvad jeg har skrevet i din journal. Det er ikke lovligt at slette noget i et
journalnotat2, men hvis du mener, der er fejl i journalen, har du ret til at få skrevet en tilføjelse. Hos
mig består din journal af to dele: Der er en papirjournal, som opbevares bag dobbelt lås, og der er
en elektronisk journal, som opbevares i et beskyttet netværk hos en databehandler, som jeg har en
databehandlingsaftale med, og som ikke deler data med usikre tredjelande. Loven stiller krav om,
at journalen skal opbevares i 5 år efter sidste samtale3. Dette kan dog forlænges, hvis der er brug
for det i forhold til afregning og bogføring.
Alle oplysninger, jeg opbevarer om dig, behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningen.
Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller mig i samtalerne, og det er kun mig, der har
adgang til din journal. Jeg videregiver udelukkede information om dig og dit liv i de tilfælde, hvor
du har givet samtykke til det. Der er dog to undtagelser for dette. Den ene er, at jeg har pligt til at
underrette kommunens socialforvaltning, hvis jeg bliver bekymret for et barns udvikling og
trivsel4. Den anden er, at jeg har pligt til informere andre, typisk din egen læge, hvis der er alvorlig
risiko for, at du eller andre kommer til skade5.
Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, bedes du kontakte mig. Der
ud over kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet.
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