
Data jeg registrerer om dig 
 
For og efternavn, adresse, telefonnummer, mailadresse og skype navn. 
 
 
Journal 
 
Som psykoterapeut fører jeg journal, for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Det sikrer at der er kvalitet og 
kontinuitet i dit forløb. 
 
Journalen hjælper mig med at forberede mig til vores samtaler og sikrer, at jeg kan gøre rede for dit 
forløb og udvikling. 
 
Ovenstående data bruges alene til, Psykoterapeutisk behandling og regnskab. 
 
Alle overstående data opbevares ansvarligt og sikkert, ud fra de regler som gælder om opbevaring af 
persondata. 
 
Personoplysninger bliver slettet 5 år efter vores forløb sammen. 
 
 
Vidergives dine personoplysninger? 
 
Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre at jeg af lovpliget grunde skal 
videregive eller dele data. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden 
myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af 
oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. 
 
 
Sikker kommunikation 
 
Hvis du ønsker at give mig informationer, der er personfølsomme kan du skrive en mail hvis din mail er 
encrypted . Alternativt kan du kontakte mig via telefon eller give mig informationerne, når vi mødes 
personligt. Du bør ikke give mig personfølsomme informationer over min Facebook-side. Jeg sletter 
person føelsomme korrespondance som er givet til mig via mail engang om Måneden. 
 
 
Du har ret til adgang til at få adgang til din persondata 
 
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og 
hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, 
der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet. 
 
Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog 
være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og 
immaterielle rettigheder. 
 



Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Danishlotus. Mine kontaktoplysninger 
finder du øverst. 
 
 
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet 
 
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 mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 
 
I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at 
trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at 
henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt  hvis du ønsker at trække dit 
samtykke tilbage. 
 
Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem 
til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata 
bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 
 
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, 
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 
 
 
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata 
 
Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge 
kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at 
ophøre med behandlingen af dine persondata. 
 
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om 
dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, 
hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en 
anden psykolog. 
 
Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et 
almindeligt anvendt format. 
 
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores 
databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som 
muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. 
 
Samtykke 
 
Vores forløb sammen starter med at du tilkendegiver, at du er bekendt med og accepterer denne 
persondatapolitik. 


