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Dataansvarlig

Indehaver
Hanne Hannibal
CVR 25918398
Rørmosevej 101 A
3200 Helsinge
www.hannehannibal.com
+45 2970 4149
Email hh@hannehannibal.com

Formål

Formålet med indsamling af
data er nødvendig for at yde
massage, zoneterapi, kranio
sakral terapi til behandling af
klienter.

Kategorier af registrerede
personer

Klienter i klinikken og i
virksomheder
Oplysninger om personerne
Almindelig og følsomme

Behandlingstype

Klinterne giver deres navn og
årsag til ønsket behandling.
I tilfælde af forsikringssager
oplyser klienterne desuden
deres adresse,
telefonnummer, e-mail, CPR
nr.
Journaloptegnelser: Jeg fører
journal efter hvert besøg med
klienternes fund og min
behandling.
Journalføring sker digitalt og
kopi sikres ligeledes på
ekstern harddisk.

Modtagere af
personoplysninger

Kun mig

Ingen informationer
videregives til 3. part uden
samtykke

Sletning

Forventet tidspunkt for
sletning af oplysninger

Oplysningerne slettes 5 år
efter sidste behandling.

Tekniske
sikkerhedsforanstaltninger

Journalen gemmes på Mac
harddisk og backup på ekstern
harddisk. Mac’en har kode,
antivirus, firewall og
antimalware programmer.
Mails slettes løbende.
Mac, ekstern harddisk og
samtykkeerklæringer
opbevares i aflåst skab.

Databehandlere
Jeg er den eneste dataansvarlige og databehandler.
•

Hjemmeside og mailudbyder

Jeg har hjemmeside hos ComGram
Jeg har kommunikeret med dem om sikkerhed.

Risikovurdering
Generelt lav. I forhold til risiko for hacking af mail måske moderat, men jeg har næsten ingen
mailkorrespondancer med klienter.
Jeg forsøger at begrænse mængden af informationer i journalføring. Desuden undgår jeg i høj
udstrækning at noterer oplysninger, som kan identificere klienten.

Samtykkeerklæring
Navn
Adresse
Postnr. & By
Tlf.nr.
giver hermed mit samtykke til, at
Hanne Hannibal Zoneterapi, ved Hanne Hannibal
Dataansvarlig: Hanne Hannibal
Rørmosevej 101 A
3200 Helsinge
fører journal med nødvendige personlige oplysninger om mig, for at jeg kan modtage den behandling,
som vurderes til at være den optimale 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
journalen bruges kun i forbindelse med det, min henvendelse vedrører
jeg til enhver tid har ret til indsigt i min journal
mine personlige oplysninger slettes senest 5 år efter sidste behandling
jeg kan tilbagekalde samtykkeerklæringen og få min journal anonymiseres.
Journalen opbevares digitalt på computer og opbevares i aflåst skab.

Jeg bekræfter desuden, at
-

journalen indeholder informationer om hvad jeg fortæller, som kan være relevant for
behandlingen samt hvordan behandlingen bliver udført
journalen bruges af behandleren til at genopfriske tidligere besøg og informationer
journalens oplysninger gives ikke videre til nogen 3. part uden samtykke
behandleren har tavshedspligt
jeg har som klient altid indsigtskrav og indsigtsret

By og dato ______________ Underskrift____________________________

