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Privatpraktiserende, autoriseret psykolog. 
Specialist i psykoterapi. 

Medlem af Dansk Psykolog Forening  
Tilknyttet sygesikringsordningen 

     Horsens 18/4-2021 
 
Privatlivspolitik og rettigheder for klienter i psykologpraksis. 
 
 
Med udgangspunkt i Persondataforordningen af 18. maj 2018 (GDPR), autorisationsloven 
og sygesikringens anvisninger, herunder journalføring, oplyser jeg følgende. 
 
I forbindelse med din behandling i min klinik, indsamler og behandler jeg, som 
dataansvarlig og som autoriseret psykolog en række personoplysninger om dig. 
 
Personoplysninger: Navn, adresse, e.mailadresse, telefonnummer, personnummer. 
Derudover noget om familierelationer, sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse 
m.m., når der er brug for det. Der kan indgå følsomme personoplysninger som 
helbredsoplysninger, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 
 
Oplysningerne behandles med det formål at indgå i behandlingens planlægning og 
behandlingen løbende og ved eventuelle udarbejdelser af vurderinger til andre, hvis du har 
givet samtykke til det.  
Jeg kan være forpligtet til at videresende noget uden dit samtykke i meget særlige 
situationer. Der er ganske få tilfælde, hvor loven tilsiger det, og det derfor er min pligt. 
 
Når jeg får disse oplysninger fra dig, har du selv givet mig dem og har tillid til, at jeg 
håndterer dem samvittighedsfuldt og følger lovgivningen. 
Dine oplysninger videregives kun til andre/anden behandler, hvis du har givet tilladelse til 
det. Det kan være af hensyn til fortsat behandling i andet regi eller en epikrise til lægen ved 
forløbets afslutning. Epikrisen er et kort sammendrag af forløbet. 
  
Hvis du synes, du har anledning til at klage over min behandling af dine personoplysninger 
eller min behandling generelt, kan det ske til datatilsynet eller psykolognævnet.  
Jeg forventer, at vi taler om disse emner, hvis du føler dig utryg ved noget undervejs i 
forløbet. 
 
     Med venlig hilsen 
     Britta Grove 
 
  


