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1. politik om privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed
DJFYS Vi vil altid gøre vores bedste for at sikre dine data og privatlivet for dig som er
patient hos os
Velkommen som patient hos Alsidig Fysioterapi.
Vi indsamler og benytter kun de oplysninger, der kræves for at kunne give den bedst mulige
service til dig, som er patient i behandling hos os i Alsidig Fysioterapi eller besøger os på
vores hjemmeside www.alsidigfysioterapi.dk. Det betyder naturligvis også, at vi passer
forsvarligt på dine oplysninger. Vi videregiver heller ikke dine oplysninger, undtagen hvor
dansk lov måtte kræve det af os, eller at du har givet samtykke hertil.
Hvis du vil læse mere, uddyber vi dette i de følgende punkter:

EJEROPLYSNINGER OG DATAANSVAR
Ejer af denne hjemmeside og dataansvarlig i forhold til denne politik er Alsidig Fysioterapi, og
vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Maria Lauring, Alsidig Fysioterapi
Adresse: Gl. Hovvej 69, 4400 Kalundborg
CVR: 30427521
Telefonnr.: 5951 4114
Mail: djfys@mail.dk
Web: www.alsidigfysioterapi.dk
Vi sikrer ordentlig og transparent databehandling
I forbindelse med din behandling på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler
oplysninger om dig. Dvs. at vi reelt set beder dig stille dine persondata til rådighed for os, og
derfor vil vi altid oplyse dig om, hvilke data vi indsamler og behandler om dig, til hvilket formål
og ikke mindst dine rettigheder i denne sammenhæng.

BEHANDLING AF PERSONDATA
Dine persondata er alle slags oplysninger og informationer, der i et eller andet omfang kan
henføres til dig som privatperson. Vi indsamler og behandler kun persondata, der er relevante
og nødvendige i forhold til din patientbehandling
Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi udover dine kontaktoplysninger (navn,
adresse, telefon og mail) også oplysninger om dit CPR nummer og dine helbredsmæssige
forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at
foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen
(bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).
Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om
dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.
Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative
funktioner, der er forbundet hermed.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse
oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f
[indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].
Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi
sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at
der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller
slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle
sådanne oplysninger om dig.
Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det
gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15,
stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til
afregning og bogføring. Det gældende tidsrum er 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som
regnskabsmaterialet vedrører, jf. bogføringsloven.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet
ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant
grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Vi er dog forpligtet til at opbevare dine
journaloplysninger i 10 år jævnfør journalføringsbekendtgørelsen §15 §16 & §17.
Når vi får patienter som er børn, der er 13 år eller yngre, sørger vi forud for første konsultation
og/eller behandling at indhente samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at
samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.
Vi videregiver ikke dine persondata uden samtykke eller krævet under dansk lov
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme
forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt
vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med
dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden
samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere
regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med
betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din
behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et
forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

SIKKERHED
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive
ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller
kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der
behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser
og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab
tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af
dine data ved hjælp af kryptering.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Persondata lagres på servere i Tyskland. Nogle personoplysninger administreres af Compo
Group Medical A/S (CGM), som opbevarer og behandler personoplysninger på virksomhedens
vegne i henhold til denne politik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

BRUG AF COOKIES
Hvad er Cookies?
Ud over de oplysninger, som du selv måtte indtaste i forbindelse med anvendelse af
virksomhedens hjemmeside, anvender vi cookies.
En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside kan gemme på din computer. Cookies kan
bruges til mange formål, men oftest bruges de til at genkende en bruger ved senere besøg –
et eksempel er funktionen ”klik her for at huske mig”, når man logger ind på mange
hjemmesider.
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men de fornyes efter hvert besøg. Brugen
af cookies forringer ikke din sikkerhed ved at bruge hjemmesiden.
Du kan læse mere om vores Cookie politik på vores hjemmeside
www.alsidigfysioterapi.dk

DINE RETTIGHEDER
Dine rettigheder vedrørende persondata
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter
autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der
er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller
slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle
sådanne oplysninger om dig.
Hvis du ønsker adgang til dine data, eller få dem rettet eller slettet, 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.
Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan
findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.
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