Privatlivspolitik for psykologisk konsultation ved
cand. psych. aut. Kirsten Bonfils

Kontaktoplysninger
Psykologisk Klinik i Helsingør
Strandgade 95, 1.
3000 Helsingør
Telefon:
49 20 27 40
CVR:
65653451
Hjemmeside: www.kognitivklinik.nu
Følgende privatlivsbeskyttelsespolitik fortæller dig, hvordan jeg behandler dine persondata.
Psykologisk Klinik i Helsingør v. Kirsten Bonfils er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Jeg indhenter kun data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, såfremt du har
bedt mig om det eller givet dit samtykke til det. Jeg oplyser dig også om formålet med indhentning af
dine persondata.

1. Behandling af persondata
Jeg anvender data om dig for at sikre kvaliteten i vores samarbejde og for at kunne hjælpe dig bedst
muligt.
1.1 Jeg anvender denne type data om dig
• Almindelige persondata som navn, alder, adresse, tlf.nr., evt. e-mailadresse samt beskæftigelse
• Følsomme data som f.eks. helbredsoplysninger
Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra nogen anden aktør heller ikke fra f.eks. sociale medier.
1.2 Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål, herunder opfyldelse af
’Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser’ (BEK nr. 567 af
19.05.2017).
Databehandling sker i forbindelse med:
• Samtaler på klinikken, journalføring samt opbevaring af dine oplysninger, herunder opfyldelse af
lovkrav om ’ordnede optegnelser’
• Administration af din relation til mig
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1.3 Jeg beder om dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata
Jeg beder om dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata f.eks. når jeg indhenter en
henvisning fra din læge eller oplysninger fra en sagsbehandler el. lignende. Jeg oplyser dig om et
sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata i forbindelse med vores
første kontakt.
1.4 Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Såfremt vores samarbejde indebærer nødvendigheden af at videregive dine data til anden aktør, sker
dette alene på grundlag af dit samtykke.
1.5 Jeg indsamler og opbevarer kun nødvendige persondata
Jeg indsamler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde det
fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er
nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også
være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse.
1.6 Jeg behandler kun relevante persondata
Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål defineret
under punkt 1.5. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante.
Det samme gælder omfanget af de persondata, som jeg bruger.
1.7 Opdatering af dine persondata
Det er vigtigt, at dine data er korrekte og opdaterede. Jeg beder dig oplyse om relevante ændringer
af disse.
1.8 Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Jeg sletter dine persondata, når formålet for indsamling, behandling og opbevaring af disse er
udtjent, dvs. fem år efter afslutningen af vores samtaler, jf. BEK nr. 567 af 19.05.2017.
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2. Sikkerhed
1.2 Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som beskytter dine persondata mod at blive
tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende
får adgang eller kendskab til dem.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, for ID-tyveri, eller tab af
personlige oplysninger, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

3. Dine rettigheder
3.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og
hvad jeg anvender dem til. Du får også oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem
der modtager data om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig.
3.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet
Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.
Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine persondata, undersøger jeg, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer så hurtigt som muligt.
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