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Politik om opbevaring af personlige oplysninger  
 

I mit arbejde som studenterpsyko- og kropsterapeut er det nødvendigt for mig at indsamle, be-

handle og opbevare en række personoplysninger om dig. Dette notat beskriver denne indsamling, 

behandling og opbevaring samt dine rettigheder i forbindelse hermed.  

 

Typer af oplysninger  

I mit terapeutiske arbejde indsamler, behandler og opbevarer jeg følgende personoplysninger om 

dig (i det omfang det er relevant for netop dig): 

• Navn, telefonnummer, e-mailadresse, alder, køn, aftalte tidspunkter for sessioner, beskri-

velse af problemstilling samt løbende noter om problemstilling  

  

Formål 

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Mit terapeutiske arbejde og behandling af dig 

• Afregningsformål i form af betaling for behandling  

• Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-

skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning 

 

Frivillighed 

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er 

ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig person-

oplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne 

behandle dig. 

 

Videregivelse af personoplysninger 

Idet omfang, det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger 

blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

• Der kan i særlige tilfælde videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er 

nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb (hvis klienten truer med at gøre 

skade på sig selv eller andre). 

• Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret). 
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Tilbagekaldelse af samtykke 

Når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du fuld ret til at tilbage-

kalde samtykket. 

 

Opbevaring og slettepolitik 

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at varetage de overfor 

angivne formål. Jeg opbevarer dog maksimalt data i 3 år efter endt terapiforløb. Jeg opbevarer al 

data i krypteret digitalt format. 

 

Dine rettigheder 

Du har visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret 

ukorrekte oplysninger og retten til at få slettet oplysninger. 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 

Er det relevant at klage til Datatilsynet, kan du gøre det på følgende hjemmeside: 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/  

Eller ved at ringe til Datatilsynet på tlf.: 33193200  

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af 

dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@laerkeahlstroem.dk.  

 

Adresseoplysninger på klinikken: 

Lærke Ahlstrøm   

Holbergsgade 26, 1 tv, København K  

Danmark  

Dato: 15-08-2019  
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