Fortegnelse
over Mette Dam Larsen’s behandling af persondata
Senest opdateret den 15/02/2021

Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandling af persondata er:
Mette Dam Larsen
Nonbo Vænge 8
8800 Viborg
CVR-nummer:

Kontakt
E-mailadresse: kontakt@klinik-ege.dk
Telefon: 61400276

Formål
Overordnet set udfører Klinik-Ege behandlinger og terapi og afholder kurser.

Specifikke formål
Formål

Beskrivelse

Markedsføring: Anvendelse af en
hjemmeside

Hjemmesiden anvendes til at markedsføre
Klinik-Ege og give besøgende relevante
oplysninger fx om behandlingstilbud eller
fakta (fx kontaktinfo, adresse, åbningstider).

Markedsføring: Klinik-Ege‘s Facebook
side

Klinik-Ege har oprettet en side på Facebook
for markedsføring og for skabe et online
fælleskab omkring Klinik-Ege.

Markedsføring/vidensdeling: Udsendelse
af e-mail nyhedsbrev

E-mail nyhedsbrevet bruges til at
markedsføre, dele viden og information, og
udsendes til personer der har tilmeldt sig
dette.

Kursus/vidensdeling: Afholdelse af
kurser og events

Klinik-Ege arrangerer, sælger og afholder
kurser og events. Nogle kurser eller events
inkluderer fx deltager tilpasset program og
forplejning.

Behandling/terapi: Behandling af
klienter

Klinik-Ege’s virksomhed er centreret
omkring terapi og behandling af klienter.
Der behandles persondata i forbindelse med
tidsbestilling, behandling/terapi og
afregning.

Administration: Indkøb og samarbejde,
samt fakturering og regnskab

Der foretages indkøb af produkter og
ydelser, og samarbejde med andre firmaer.
Derudover sker der fakturering og bogføring
i henhold til gældende regler for Klinik-Ege’s
virksomhedsform.

Kategorier af registrerede
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
Formål

Kategori af registreret person

Markedsføring: Anvendelse af en
hjemmeside

Besøgende på hjemmeside

Markedsføring: Klinik-Ege‘s Facebook
side

Personer der ”Synes godt om” eller
interagerer på Klinik-Ege’s Facebook side

Markedsføring/vidensdeling: Udsendelse
af e-mail nyhedsbrev

Modtagere af Klinik-Ege’s e-mail nyhedsbrev

Kursus/vidensdeling: Afholdelse af
kurser og events

Kursusdeltagere

Behandling/terapi: Behandling af
klienter

Personer der bestiller tid til
behandling/terapi
Klienter, herunder børn og unge

Administration: Indkøb og samarbejde,
samt fakturering og regnskab

Forretningsforbindelser, herunder personer
hos leverandører og samarbejdspartnere

Kategorier af personoplysninger
Klinik-Ege behandler personoplysninger om registrerede personer i henhold til:

Kategori af registreret
person
Besøgende på hjemmeside

Almindelige
personoplysninger (artikel
6)
IP-adresse, Navn,
Postadresse, E-mailadresse,
Telefonnr (også mobil),
Fødselsdato, Stilling, IPadresse

Særlige
personoplysninger og
oplysninger om strafbare
forhold (artikel 9 og 10)
Helbredsmæssige og
seksuelle forhold

Personer der ”Synes godt
om” eller interagerer på
Klinik-Ege’s Facebook
side

Facebook profil med
tilhørende offentlige
informationer

Modtagere af Klinik-Ege’s
e-mail nyhedsbrev

Navn, E-mailadresse, IPadresse

Kursusdeltagere

Navn, Postadresse, Emailadresse, Telefonnr (også
mobil), Uddannelse

Personer der bestiller tid
til behandling/terapi

Ved personlig henvendelse:
Navn, Telefonnr (også mobil)

Ved personlig henvendelse:
Helbredsmæssige og
seksuelle forhold

Klienter, herunder børn
og unge

Navn, Postadresse, Emailadresse, Telefonnr (også
mobil), Fødselsdato,
Slægtninge, Stilling

Helbredsmæssige og
seksuelle forhold

Forretningsforbindelser

Navn, Telefonnummer, Emailadresse, Kommunikation
(fx e-mails, beskeder og
breve)

Videregivelse af personoplysninger
Hvis det er nødvendigt videregiver Klinik-Ege personoplysninger til følgende kategorier af
modtagere:
Databehandlere, fx hjemmeside leverandør eller booking system
Normalt med udgangspunkt i en databehandleraftale og for at opfylde en aftale, fx
levere nyhedsbrev eller modtage henvendelser
Servicepartnere, fx revisor, bogholder og advokat
Normalt i forbindelse med ekstern bogføring, revision, inddrivelse af krav, eventuelle
tvister mv.
Offentlige myndigheder, fx SKAT
Normalt med udgangspunkt i myndigheds- eller lovkrav
Forsikringsselskaber, fx Sygeforsikringen ”danmark”
Normalt med personens samtykke og med det formål at opfylde krav til
forsikringsudbetaling
Betalingsindløser, fx NETS
Alene i forbindelse med en betaling og for at opfylde en aftale/kontrakt, fx betaling af
behandling, kursus.
Transportør, fx PostNord
Hvis en aftale med personen påkræver en forsendelse.
Klinik-Ege overfører ikke persondata til tredjeland og internationale organisationer (fx Røde Kors,
WHO, FN).

Sletning
Klinik-Ege sletter regelmæssigt data når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Særlige
regler kan dog gøre at vi kan eller skal behandle data i længere tid.
Opbevaringen sker naturligvis med respekt for Klinik-Ege’s forpligtelser til at opbevare persondata i
henhold til lovgivning, fx regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Behandlingssikkerhed
Hos Klinik-Ege er der truffet en række foranstaltninger for at styrke sikkerheden omkring
behandlingen af persondata.
Fysiske dokumenter, der indeholder persondata, opbevares utilgængelige for uvedkommende, i
aflåste lokaler og makuleres i forbindelse med sletning. Elektroniske dokumenter og systemer med
persondata, behandles på IT udstyr og i systemer der:
er beskyttet med password
har installeret antivirus/malware beskyttelse
er underlagt regelmæssig backup
holdes opdateret med sikkerheds rettelser til styresystem og programmer
Følsomme persondata sendes som udgangspunkt ikke via email. Hvis det er nødvendigt at videregive
følsomme persondata, fx til et forsikringselskab, så gøres det via sikre kanaler, fx via krypteret email
eller forsikringsselskabets portal.

