
1 af 5 

 

Persondatapolitik for Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde  

Senest opdateret d. 30. maj 2018 

 

Kiropraktik & Akupunktur’s dataansvar 

I klinikken behandler vi personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivspoli-
tik, der kort fortæller dig, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det 
har vi gjort for at sikre en korrekt og gennemsigtig behandling af dine data, og for at sikre 
at vi til en hver tid opfylder gældende myndighedskrav. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til 
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser i forbindelse med driften af 
vores klinik. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til op-
fyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nød-
vendige.  

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Kiropraktik og Akupunktur i Espergærde er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine per-
sonoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Kiropraktor Ida Ørum Birk 

Adresse: Vester Torv 4, 3060 Espergærde  

CVR: 19187136 

Telefonnr.: +45 4913 1422 

Mail: kiropraktor@idaogknud.dk 

Website: http://www.idaogknud.dk 

 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

1) Patientoplysninger:  
- Almindelige personoplysninger: 

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, opret-
telsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og kalender-
oplysninger (dvs. dato for behandlinger i klinikken) og betalingshistorik. 

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o CPR nummer samt personlige- og helbredsoplysninger, der anven-

des i forbindelse med vores undersøgelser, diagnostik og behandling 
i klinikken, herunder:  
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 Anamnese (din sygehistorie) 
 Undersøgelsen 
 Vurdering 
 Diagnosen 
 Behandlingen 
 Råd og vejleding f.eks. forslag til øvelser 
 Eventuelle resultater af Røntgen og/eller MR scanninger 

 
2) Medarbejderoplysninger:  

- Almindelige personoplysninger: 
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, opret-

telsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, gage og 
pension.  

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  
o CPR nummer 

 
 

Her indsamler vi oplysninger fra. 

De personoplysninger vi har registreret om dig, er oplysninger vi har modtaget fra dig 
selv. I enkelte tilfælde kan det vise sig nødvendigt at vi, med dit skriftlige samtykke, ind-
henter oplysninger fra andre kilder, eksempelvis: 

• Forsikringsselskaber, f.eks. hvis din behandling betales af en sundhedsforsikring 
• Din egen læge, f.eks. henvisninger og tidligere sygdomsforløb. 
• Hospitaler eller specialklinikker, f.eks. resultater af røntgen eller MR scanninger.  

 

 

Klinikkens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling af persondata er særligt:  
• Klinikkens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interes-

seafvejningsreglen) 
• Når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig 
• Behandling efter lovkrav  
• Behandling med samtykke 

 
 
Formålene:  

1) Formål med behandling af patientoplysninger:  
• Undersøgelse, diagnostik og behandling af dig og den deraf følgende journal-

føring. 
• Klinikkens patienthåndtering, herunder behandlingsbookning og afregning 
• At føre en patientjournal, der opfylder gældende krav jævnfør §10 i Be-

kendtgørelse nr. 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler 
af 28. juli, 2016, tilpasset kiropraktorer. 
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2) Formål med behandling af medarbejderoplysninger: 
a. Ansættelsesforløb vedrørende personale til klinikken 
b. Løbende administration af et ansættelsesforhold, som f.eks. varetagelse af 

gageudbetaling, indberetning til offentlige myndigheder, historik omkring 
medarbejdersamtaler, evt sygeperioder.  

 

 

Sådan opbevarer vi informationerne om dig. 

Patientoplysninger: 

Dine personlige oplysninger opbevares i klinikkens elektroniske journalsystemer. Person-
data som modtages via andre medier, scannes ind i journalsystemet og det fysiske medie 
destrueres eller opbevares i aflåst skab. 

Personalet i klinikken har adgang til dine kontaktoplysninger samt dit CPR nummer. Kun 
din behandler har adgang til dine helbreds- og journaloplysninger. 

 

Medarbejderoplysninger: 

Oplysninger om medarbejdere opbevares i aflåst skab, hvor kun den dataansvarlige har 
adgang. 

 

 

Samtykke 

Patientoplysninger: 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt i 
forbindelse med din henvendelse om behandling i klinikken. Du er ikke forpligtiget til at 
give disse oplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil væ-
re, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan un-
dersøge, diagnosticere eller behandle dig. 

For børn under 15 år skal forældre/værge være tilstede under første konsultation for at 
give samtykke til behandlingen og afgivelse af relevante helbredsinformationer.   

Såfremt der i forbindelse med dit behandlingsforløb viser sig et behov for at indhente hel-
bredsoplysninger fra eller videregive dine helbredsoplysninger til andre interessenter in-
den for sundhedssystemet, ex egen læge, speciallæger, hospitaler, fysioterapeuter eller 
andre behandlere, vil du altid blive bedt om at give dit skriftlige samtykke til at denne ud-
veksling af data kan finde sted.  

Vi vil også bede om skriftligt samtykke, såfremt dine helbredsoplysninger skal videregives 
til en tredje part så som Sundhedsforsikringer, Forsikringsselskab eller Kommunen (ex 
jobcenter el hjemmepleje).  
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Dit skriftlige samtykke er frivilligt og specifikt i relation til dit behandlingsforløb og du kan 
på et hvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det. 

 

Medarbejderoplysninger: 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grund-
lag end samtykke, herunder bla. ansættelseskontrakt samt skatte- og bogføringslovgiv-
ningen. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for 
at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler 
dine personoplysninger som patient, som ansøger til en eventuel stilling i klinikken eller 
som medarbejder i klinikken: 

Patienter: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra patientforholdets indgåelse og i 
overensstemmelse med følgende kriterier: 

• Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne vareta-
ge de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til Jounalføringsbekendtgørelsen 
§ 15 pligt at opbevare data vedr. kiropraktisk behandling i minimum 10 år efter se-
neste tilføjelse til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbe-
vare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller 
erstatningssag, hvor oplysningerne i så fald vil bliver opbevaret, indtil sagen er en-
deligt afsluttet. 

• Når det drejer sig om akupunktur behandling opbevarer vi også dine personoplys-
ninger i 10 år, men da akupunkturen ikke er underlagt Journalføringsbekendstørel-
sen, vil du kunne bede om at få dine data slettet tidligere. 

 

Ansøgere til en potentiel stilling i klinikken:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra modtagelsen af din ansøgning til 
beslutning om besætning af den pågældende stilling er truffet: 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplys-
ninger maksimalt 30 dage efter beslutningen er truffet. 

 

 

Medarbejdere:  

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overens-
stemmelse med følgende kriterier:  
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• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, gemmes i 5 år fra udløbet af det regn-
skabsår, som bilaget drejer sig om. 

• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gem-
mes i 5 år efter arbejdet er ophørt 

 

 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler per-
sonoplysninger om dig: 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 

• Retten til indsigt i egne personoplysninger 

• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning , dog med visse begrænsninger jævnfør  Journalføringsbekendt-
gørelsen.  

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 

• Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, 
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person-
oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændrin-
ger eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 

 

Revision af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik efter behov. Ved 
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gælden-
de privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted http://www.idaogknud.dk 

  

 

Bilaget er udarbejdet af Kiropraktik & Akupunktur i Espergærde.  
Udgave 2.0, maj 2018.   


