OPLYSNING OM MIN PERSONDATAPOLITIK.
_____________________________________________
PERSONDATAPOLITIK HOS CHARLOTTE GRUMME PSYKOTERAPEUT MPF.

Velkommen hos
Charlotte Grumme
Damtofte Søndre Stræde 6
2920 Charlottenlund
mail: charlotte@grumme.dk
www.grumme.dk.
Når vi taler sammen, er det nødvendigt for mig at tage notater under vores samtaler.
Mine notater er udelukkende de ord som du/I selv bruger, og udelukkende for at
støtte min hukommelse undervejs, og fra session til session.

1. Hvilke oplysninger behandler jeg og hvorledes opbevarer jeg dem?
I forbindelse med din/dine samtaler her noterer jeg oplysninger om dine forhold til
brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at
foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og
journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler).
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de
administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. ( dansk
Sundhedsforsikring A/S & Sygesikringen Danmark) Disse oplysninger noteres med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f
2. Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt.
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af Dansk
Sundhedsforsikring A/S eller Sygesikringen Danmark, vil de oplysninger der
videregives til dem, udelukkende være dit personnummer. Skulle dit

forsikringsselskab udbede sig flere oplysninger end dit personnummer, vil indholdet
af disse kun fremsendes med din accept.
4. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er for jordemødre 10 år fra det seneste notat i journalen, jf.
journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I særlige tilfælde kan journalen opbevares
længere.
5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig.
Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du
mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
6. Klage
Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om
Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk
7. (kan vi finde på en fornuftig overskrift her??)
Min hjemmeside hostes af DanaWeb www.danaweb.dk
Mit online booking system ligger hos www.terapeutbooking.dk
Begge steder kan du hente informationer om deres datapolitik
Slutteligt skal nævnes at jeg har en personlig adgangskode til min computer som kun
kendes af mig selv.
Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til mig, om min data-og
personoplysningspolitik, hvis du har brug for det.
Charlotte Grumme
Psykoterapeut MPF
Juni 2018
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