
Privatlivspolitik: 
 

Opdateret den 22. oktober 2019. 

 

Anvendelsesområde: 

Denne privatlivspolitik gælder for Psykologpraksis Psykolog-NJ – Ejet af psykolog Niels Karl 

Jakobsen CVR-nr.:35732799 ’s behandling af dine personoplysninger, der sker via klinikken, 

klinikkens hjemmeside og andre digitale platforme, som denne psykologpraksis benytter sig af. 

 

 

 

Psykolog-NJ klinikken som dataansvarlig: 
 

Indsamling:  

Når du begynder i et psykologforløb i klinikken underskriver du en samtykkeerklæring til 

behandling af personoplysninger. I denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at 

psykolog Niels Karl Jakobsen kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om 

dig. 

 

Personoplysninger: 

Klinikken Psykolog-NJ indsamler oplysninger til brug i behandlingen og journalføring, samt 

opbevaring af dine oplysninger. 

 

Formål: 

Klinikken Psykolog-NJ behandler dine personoplysninger som led i din behandling. 

Personoplysningerne bruges til at give dig den bedste psykologbehandling. Derudover bruges 

personoplysningerne til interne og administrative formål og fordi visse oplysninger skal 

behandles efter gældende lovgivning. 

 

Modtagere: 

Såfremt det er nødvendigt, kan klinikken dele dine oplysninger med it-leverandør, 

databehandler og myndigheder, hvor du har samtykket til delingen og hvor det har været 

nødvendigt, for at give dig den bedste psykologbehandling. Videregivelse vil altid ske i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

Retsgrundlag: 

Klinikken Psykolog-NJ behandler dine personoplysninger på baggrund af dit forudgående 

samtykke. Psykolog-NJ bruger dine personoplysninger for at opfylde en 

psykologbehandlingsaftale med dig. 

 

Dine rettigheder: 

Du har ret til at få rettet, slettet, ændret og begrænset dine personfølsomme data i forbindelse 

med din behandling i Klinikken Psykolog-NJ. Du er samtidigt bekendt med, at Psykolog-NJ skal 

opbevare din klientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år. 

 

Fortrolighed og opbevaring: 

Dine oplysninger bliver altid behandlet fortroligt. Klinikken Psykolog-NJ opbevarer kun dine 

oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde behandlingsaftalen med dig. Som 

nævnt ovenfor, så kræver sundhedsloven, at Klinikken Psykolog-NJ opbevarer din klientjournal 

mindst 5 år efter endt behandling. 

 

 

 
 



Klinikken Psykolog-NJ som databehandler: 

 
Omfang og formål: 

Klinikken Psykolog-NJ behandler alene personoplysninger til det formål, som er nødvendige, 

for at give klienten den bedste psykologbehandling. 

 

Behandlingsaktiviteter: 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med psykologbehandling omfatter bl.a. 

indsamling, registrering, opbevaring, journalføring, ajourføring, sletning og evt. videregivelse. 

 

Kategorier af personoplysninger: 

De journaler og dokumenter, der gemmes digitalt og i papirform (journaler og dokumenter i 

papirform opbevares i aflåste rum) er kun og udelukkende personoplysninger, der er 

nødvendige for at kunne afvikle psykologbehandlingen på bedste vis og derudover for at 

tilgodese sundhedsloven.  

 

Relevant persondatalovgivning: 

Klinikken Psykolog-NJ er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende 

databeskyttelseslovgivning. 

 

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger: 

Klinikken Psykolog-NJ træffer de fornødne tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være 

nødvendige, mod at personoplysningerne fortabes eller at de kommer til uvedkommendes 

kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen. 

Klinikken Psykolog-NJ sikrer, at de databehandlere, der er involveret i at behandle 

personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt 

tavshedspligt. 

 

Behandlingssikkerhed, sikkerhedsbrud mv.: 

Klinikken Psykolog-NJ sørger for overholdelse af forpligtelserne i Persondataforordningens 

artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er 

tilgængelige for databehandleren. 

Mulighed for udlevering af dokumentation samt revision. 

Klinikken Psykolog-NJ stiller tilgængelige oplysninger til rådighed for at påvise overholdelse af 

disse vilkår samt giver adgang til revisioner i overensstemmelse med lovgivningen. 

 

Overførsel af personoplysninger: 

Der bliver i Klinikken Psykolog-NJ brugt følgende leverandører til at overføre personfølsomme 

oplysninger: 

G-mail (G-Suite) og Jotform. 

FlowCrypt. 

 

Klinikken Psykolog-NJ sikrer inden overførsel af personoplysninger til en databehandler, at der 

indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til databeskyttelsesforordningens krav. 

Hvis databehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, er Klinikken Psykolog-NJ 

ansvarlig overfor dig for opfyldelsen af databehandlerens forpligtelser. 

 

 

 

 

 


