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                                                  Privatlivspolitik 

 

Vedr.: Psykologpraksis Helle Annette Neil, cvr-nummer: 31098807, klinik:  

Mellemvej 6, 8800 Viborg 

Firmaet er et enkeltmandsfirma, hvor der indgår personfølsomme data. De 

personfølsomme data omhandler cpr-numre og helbredsmæssige oplysninger. Der 

er krav om journalføring, hvilket indebærer registrering af cpr-numre, for at kunne 

finde rette, pågældende person.  

Formålet med registrering af de personfølsomme data er derudover, at de 

helbredsmæssige oplysninger er en del af en behandling og dokumentation for 

behandlingen. Det vil sige, at der indgår personfølsomme data ved oprettelse af 

klient, ved nogle faktureringer (se nedenstående) og til tredjepart f.eks. læge, 

offentlige og kommunale myndigheder.  

Der udveksles ikke personfølsomme data til tredjepart medmindre personen selv 

giver samtykke hertil.  

Personfølsomme data modtages fra klienterne selv, fra forsikringsselskaber pr. brev, 

som klienten medbringer, og fra Udbetaling Danmarks sikrede netværk.  

De personfølsomme oplysninger opbevares, hvis de er i papirformat, i aflåste skabe. 

Personfølsomme oplysninger i elektronisk form er indført i klinikkens eksterne web-

journalsystem. Der er sikkerhedskode på det eksterne journaliseringssystem 

ClinicCare, således at uvedkommende ikke kan tilgå journalerne. 
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Firmaets pc er beskyttet med antivirusprogram. Der er ingen personfølsomme data 

på pc-skrivebordet og ingen personfølsomme data på personlige drev.   

E-mails krypteres i programmet R-mail. 

Alle personfølsomme mails slettes fra klinikkens mailserver ved manuel 

gennemgang hvert kvartal. 

Når computeren er i brug, og derfor kan give adgang til personfølsomme 

oplysninger, sikres computeren ved, at klinikken aflåses, hvis rummet forlades f.eks. 

ved toiletbesøg eller andre småærinder.  

Der er i psykologpraksisser krav om at gemme klientens helbredsmæssige 

oplysninger og journal i fem år, hvorefter de destrueres ved et autoriseret firma for 

makulering. 

  

Opbevaring af personfølsomme data 

Journaler skal opbevares fem år, hvorefter de destrueres. Skriftlige journaler 

opbevares i aflåste skabe og destrueres løbende det femte år efter afslutning af 

forløb. Elektroniske journaler (løbende implementering fra foråret 2021) slettes fem 

år efter afslutning af forløb.   

 

Databehandleraftaler er indgået med 

Datatekniker Michael Eichmeier, Electronic Repair 

EG Health Care 

Hogrefe Psykologisk Forlag 

Whereby – (Videokonsultation) 

http://www.neil-psykologi.dk/
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Ved sikkerhedsbrud 

Utilsigtede hændelser/sikkerhedsbrud, hvad enten det sker digitalt, mundtlig eller 

skriftligt, eller anden opstået utilsigtet brud på den under persondataforordningens 

beskrevne område, indrapporteres til www.stps.dk 
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