Autoriseret psykolog og HD i Informatik– og økonomistyring

Dine data
Dine rettigheder
Når du konsulterer en psykolog, er du gennem lovgivningen sikret
tavshedspligt fra psykologens side. Endvidere er du sikret, at dine
personlige data håndteres og opbevares jævnfør kravene i EU's persondatalov, som træder i kraft 25. maj 2018.

Du har på ethvert tidspunkt ret til at få oplyst:
•
•
•
•

Hvilke oplysninger jeg har om dig.
Formålet med at jeg har disse oplysninger
Kategorierne af modtagere af oplysningerne
Information om, hvorfra oplysningerne stammer

…og du har ret til at klage til mig, Datatilsynet eller Psykolognævnet over håndteringen af dine data, hvis du mener det
ikke sker, som lovgivningen foreskriver det.

På bagsiden kan du læse om, hvordan
jeg håndterer dine data.
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De data jeg indsamler om dig har først og fremmest det formål, at jeg
kan give dig den bedst mulige psykologiske rådgivning og hjælp. Derudover har indsamlingen til formål at kunne identificere dig (navn, bopæl,
cprnr. mv.) og for at kunne føre en journal, som jeg er forpligtet til jf.
psykologloven.



Oplysninger jeg modtager om dig opbevares på en måde, så de er sikret
mod andres adgang til dem.



Skulle vi sammen komme frem til at det kan være gavnligt for din sag, at
vi inddrager og dermed videregiver oplysninger til tredjepart - f.eks. din
læge – så vil det kun ske med dit forudgående samtykke.



I tilfælde af, at du skal gennemføre en psykologisk test, vil dette ske
gennem et sikret system, hvor udelukkende jeg har adgang til dine resultater. Testresultaterne vil jeg overføre til din journal.



Dine journaldata vil lovpligtigt blive opbevaret i 5 år efter seneste konsultation, hvorefter de slettes.



Elektronisk kommunikation (e-mail og SMS) opbevares særskilt i mine
systemer. Fra min side vil e-mail og SMS ikke blive benyttet til personfølsomme oplysninger. Hvis jeg modtager personfølsomme oplysninger fra
dig via e-mail eller SMS vil disse straks blive overført til din journal og de
originale data vil blive slettet fra e-mail og SMS.
Sletning af anden e-mail og SMS korrespondance sker i lighed med journaloplysninger tidligst 5 år efter seneste konsultation.



Evt. materiale i elektronisk form, jeg modtager fra dig, vil blive opbevaret elektronisk som del af din journal.



Evt. fysisk materiale (udskrifter, dine ”lektier” mv.), som jeg modtager
fra dig, vil blive overført til elektronisk form og tilføjet din journal. Umiddelbart herefter vil det fysiske materiale blive tilbageleveret til dig eller
destrueret.
Sønderborg den 25. maj 2018
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