Privatlivspolitik
Ved psykoterapeutiske samtaler, arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser og
behandling indsamles personoplysninger. Herunder er beskrevet hvordan disse behandles og
anvendes.
Der indsamles personoplysninger med sigte på at underbygge relevant behandling og
undersøgelse. Dette dækker bl.a. over: Navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, køn,
familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Der kan også være tale om
helbredsoplysninger fra egen læge, sygehus, behandlingssted o.l. Desuden også om seksuelle
forhold, etnisk oprindelse og religiøse forhold.
Formål
De indsamlede informationer bruges til undersøgelse, diagnosticering og behandling. Der kan også
blive tale om udveksling af information, som sker med dit samtykke. Dette kan være til
udarbejdelse af attester og vurderinger til brug for myndighederne såvel som informationer til
forsikringsselskaber, sundhedspersoner samt ifb. med afregning for forløb/undersøgelse.
Loven
Indhentningen af data er du som klient sikret, at dette sker ud fra gældende lovgivning, som også
dækker over EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
sundhedsretlig lovgivning, som ses gældende for:
- Dokumentationspligt
- Tavshedspligt
- Basale principper for behandling af personoplysninger
- Kontinuerlig opdatering og vedligehold af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger
- Beskyttelse af computersystemer og kommunikationssystemer
- Undersøgelse ved mistanke om sikkerhedsbrud og rapportering til relevante myndigheder
- Gennemgang af forespørgsler eller klager fra andre
- Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
- Håndtering af eventuelle tvister med tredjepart
Frivillighed
Der påhviler dig ingen forpligtelse til at udlevere personoplysninger. Det kan dog have konsekvens
ift. hvorvidt der kan diagnosticeres, undersøges eller hvordan din sag kan behandles såfremt der
tilbageholdes informationer.
Lovgrundlag
Der ageres ud fra databeskyttelsesforordningen ift. almindelige såvel som følsomme
personoplysninger. Desuden behandles visse personoplysninger i den daglige behandling ud fra
autorisationsloven og journalføringsbekendtgørelsen.
Samtykke

Hvis dine personoplysninger er givet med udgangspunkt i samtykke, så kan dette altid
tilbagekaldes. Den allerede foregåede behandling før tilbagekaldelse påvirkes ikke ej heller ifb.
med videregivelse, som baserer sig på samtykke.
Databehandlere
Dine personoplysninger opbevares hos enkeltmandsvirksomeden ”Psykolog Christian Lyngby
Blaabjerg” med CVR 31839122. Tilknyttede databehandlere er aktuelt Terapeutbooking
(kalenderføring og journalisering) samt Dinero (regnskab og fakturering) og Brandt
(statsautoriserede revisionsfirma).
Opbevaring
Dine personoplysninger opbevares sålænge der er behov for dem til anvendelse for de allerede
nævnte formål. Journalføringsbekendtgørelsen pålægger pligt til at opbevare disse i minimum 5 år
efter sidste daterede notat i journalen. Ved evt. klage- eller erstatningssag kan der opstå behov for
længere tid såfremt sagen ikke er afsluttet.
Rettigheder
Med udgangspunkt i loven er der begrænsede rettigheder – herunder indsigt i personoplysninger,
mulighed for at korrigere forkerte oplysninger, at få slettet oplysninger samt at gøre indsigelse
mod behandlingen af dine personoplysninger. Klagemyndigheden på dette område er
Datatilsynet.

