Oplysninger om persondata til Carina F’s kunder:
Carina F er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen,
hvilket bl.a. betyder, at klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine
personoplysninger klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse
hermed.
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med
behandlinger hos Carina F. CVR nr. 33 98 29 33
1. Dataansvarlig
Fodterapeut / Kosmetolog Carina Falberg
Fodterapeut Trine Heidelbach Lütt
Fodterapeut Kathrine Mejlholm Larsen
Brandstrupsgade 1
9000 Aalborg
Tlf.98 18 08 01
CVR nr. 33 98 29 33
e-mail info@carinaf.dk
2. Personoplysninger og formål
I forbindelse med din behandling på klinikken, herunder reservation af tider,
journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller evt. værge
samt kontakt med sundhedspersonale fx din læge, sygeplejerske mm har
klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende
kategorier af oplysninger:
o Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
o Personnummer/Cpr. nummer
o Helbredsoplysninger
o Sygesikringen Danmark
o Oplysninger om evt. værge

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med
databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.
Klinikkens behandlingsgrundlag kommer af både den legitime interesse,
jfr.artikel 6 (1)(f) i persondataforordningen, som klinikken har i at behandle og
opbevare patientdata, samt nødvendighed heraf for at kunne gennemføre din
behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere
dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en
patientjournal jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners
patientjournal.
Klinikken er hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med
udfyldning af din patientjournal.

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er
behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen
kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, bl.a.
læger og andet sundhedsfagligt personale.
3. Modtagere og behandlere af personoplysninger
Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang og kun med dit samtykke
eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet
sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker mm.
Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din
værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit
forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds – eller sygeforsikring fx
Sygeforsikring Danmark.
Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger, såfremt du forinden har
afgivet et specifikt og informeret samtykke.
I forbindelse med din oprettelse i klinikkens IT-system, vil dine oplysninger i
nødvendigt omfang bliver videregivet til klinikkens databehandlere
Complimenta (kliniksystem), Sygesikring Danmark, samt G-mail eller fysisk
aflåst skab.
4. Indsigt, sletning.
Du har mulighed for at få indsigt i eller udleveret informationerne, klinikken
har registeret om dig.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til
genstand for behandling. Du har ret til at kræve registrerede
personoplysninger om dig slettet eller behandlingen heraf begrænset.
Såfremt du under din behandling, gør indsigelse mod klinikkens behandling
af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af
oplysninger, som er nødvendige for klinikkens behandling af dig, jf. pkt.2, vil
klinikken ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive
afregnet iht. de indgåede aftaler.
Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor
klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er
det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din
patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med
nye oplysninger, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners
patientjournaler.
Hvis du ønsker indsigt/sletning af personoplysninger, som er registeret om
dig hos Carina F, skal du rette henvendelse til den Fodterapeut der har
behandlet dig på klinikken:
Fodterapeut / Kosmetolog Carina Falberg
Fodterapeut Trine Heidelbach Lütt
Fodterapeut Kathrine Mejlholm Larsen
eller Indehaver Carina Falberg.

5. Varighed af opbevaring
Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den
seneste patientjournal, jfr. Bekendtgørelsen om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler og regnskabslov.
Du kan til en hver tid, blive slettet fra vores kundeklub. Hvis du ikke længere
ønsker at modtage tilbud/breve fra Carina F. kontakt da indehaver Carina
Falberg på info@carinaf.dk.
6. Klage
Hvis du ønsker at klage over klinikkens behandling af dine
personoplysninger kan dette ske til
Datatilsynet,
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Klinik Carina F
Indehaver Carina Falberg
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