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1 Sådan gør jeg i praksis hos ’Akupunktur og kranio sakral terapi, v Vibeke Friis’ 
Siden ’Akupunktur og kranio sakral terapi, v Vibeke Friis’ blev registreret (RAB) i 2013, har jeg haft en 
godkendt aftale/kontrakt med Datatilsynet vedr. behandling af person data.  Aftalen/kontrakten med 
datatilsynet, erstattes pr. 25. maj 2018, med gældende krav i  

 EU’s persondataforordning 

 Tilsluttende dansk lovgivning 
Hvordan jeg gør dette i praksis finder du i teksten nedenfor.  Teksten bliver opdateret ved behov, så 
den er i overensstemmelse med gældende praksis og lovgivning. 

1.1 Behandling af personoplysninger 
Klienten har altid ret til indsigt i egne data. 

1.1.1 Typer af personoplysninger 

Hos ’Akupunktur og kranio sakral terapi, v Vibeke Friis’ indhentes de nødvendige personlige 
oplysninger til at kunne identificere personen og til at kunne stille en diagnose forud for igangsættelse 
af behandling. 

1.1.2 Samtykkeerklæring 
Der indhentes skriftligt samtykke fra klienten inden start af behandling. Samtykke erklæringen ses 
sidst bilag 1.  
 
Klienten har ret til at trække sit samtykke tilbage. I så fald slettes/destrueres personens data og da 
det ikke er muligt at behandle uden de nødvendige oplysninger, stoppes behandlingsforløbet. 

1.2 Ansvar 

1.2.1 Datansvarlig og databehandler 
Hos ’Akupunktur og kranio sakral terapi, v Vibeke Friis ´’ er indehaver Vibeke Friis både dataansvarlig 
og databehandler. 

1.3 Videregivelse af personlige oplysninger 
Personlige oplysninger videregives aldrig til 3. part, uden klientens udtrykkelige skriftlige 
samtykke, medmindre særlovgivning siger noget andet. 
Klienten har ret til at få udleveret de oplysninger, som denne selv har tilvejebragt.  

1.4 Opbevaring af personlige oplysninger 
 

Alle personlige oplysninger opbevares privat i aflåst arkivskab af indehaver, Vibeke Friis. 

1.5 Dokumentation 

1.5.1 Formålet med behandling af personlige oplysninger 
Formålet er – ud fra klientens egne helbredsoplysninger og andre konkrete personoplysninger - at 
kunne identificere, diagnosticere og behandle klienten med akupunktur og/eller kranio sakral 
terapi, samt at kunne dokumentere den gennemførte behandling. 

1.5.2 Beskrivelse af kategorier af anvendte personlige oplysninger 
Følgende personlige oplysninger efterspørges: 
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Almindelige oplysninger Følsomme oplysninger Årsag, følsomme 
oplysninger 

Navn Person identifikation 
CPR nr. 

Krav når behandling skal 
dækkes af privat 
sundhedsforsikring eller 
offentlig instans. 

Adresse Relevante helbreds- og livsstils 
oplysninger f.eks.: 
Medicin, tidligere 
sygdomme/skader, kostvaner, 
rygning, alkoholforbrug 
søvnkvalitet, motion 

Nødvendige oplysninger i 
forbindelse med diagnose og 
behandling  

Telefon 

Fødselsdato 

E-mail adresse  

Beskæftigelse 

Civilstand 

1.5.3 Tidsfrister for sletning/destruktion 
Person oplysninger slettes/destrueres på betryggende vis senest 5 år efter sidste behandlingsdato. 

1.5.4 Tekniske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med personlige oplysninger 
 

Sikkerhedsforanstaltning Risikovurdering 

Adgangsforhold Ingen personoplysninger på klinik. 
Opbevares privat af indehaver i 
aflåst arkivskab 

Lav   

Opbevaring 

IT sikkerhed Ingen personoplysninger på klinik. 
Ekstern harddisk opbevares privat 
af indehaver i aflåst arkivskab. 

Lav 

E-mail, svar på 
henvendelser og aftaler om 
konsultation 

Firewall installeret på PC Middel 

 
Ved brud på sikkerheden anmeldes dette til Datatilsynet senest 72 timer efter bruddet. Her oplyses 
det, hvad konsekvenserne af sikkerhedsbruddet er samt oplyses, hvad der er gjort for at stoppe 
sikkerhedsbruddet, og – hvor det er muligt – underrettes de berørte personer. 
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Bilag 1, samtykkeerklæring 
Samtykkeerklæring 

Undertegnede 

Navn  

Adresse  

Postnr.  By  

Telefon  

 
giver hermed mit udtrykkelige samtykke til, at 
 
Akupunktur og Kranio Sakral Terapi, v farmaceut Vibeke Friis 
 
opbevarer nødvendige personlige oplysninger om mig, for at jeg kan modtage den behandling, som 
diagnosticeres til at være nødvendig i forbindelse med min henvendelse. 
 
Jeg bekræfter samtidig, at jeg er blevet informeret om, at 
 

- samtykkeerklæringen kun er gyldig, fordi jeg har afgivet den frivilligt 

- oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med det, min henvendelse vedrører 

- oplysningerne udelukkende anvendes i forbindelse med den behandling, der iværksættes 

- jeg til enhver tid har ret til indsigt i de opbevarede oplysninger 

- mine personlige oplysninger slettes/destrueres senest 5 år efter sidste behandling 

- jeg kan tilbagekalde samtykkeerklæringen og at mine personlige oplysninger derefter slettes 
eller anonymiseres. 

 
Kongens Lyngby    
Dato  Underskrift  

 
 
 


