
Brug af dokumenterne sker på eget ansvar og er ensbetydende med  ansvarsfraskrivelse. 
Vi anbefaler, at du også søger konkret og individuel rådgivning.  
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Handling Forsigtighed Proaktiv Hvor det går galt?

Ved tilgang af klient / medlem Give skriftigt, mundtligt eller elektronisk information 
om retten til at få indsigt, rettet eller slettet i de data 
du opbevarer.

Afsnit på hjemmeside om privatlivspolitik F.eks. hvis nogle data slipper ud på nettet eller 
overgår til 3 part, samt hvis en klient eller et medlem 
ønsker agtindsigt, og hvis der ikke findes en 
mulighed for at dele det.

Ved oprettelse af dokument om klient/medlem Oprette en databehandlingsfortegnelse Oprettelse af databehandlerfortegnelse for hvert 
område i din virk-somhed, hvor du behandler 
persondata, du kan fremvise, hvis Datatilsynet 
beder om det

Datatilsynet kontakter virksomheden, der ikke kan 
fremvise beviser for, at der har været tænkt tanker 
vedr. databehandling.

Ved opbevaring af dokument om klient/medlem Rekvitere en databehandleraftale Du skal sikre, at der er foretaget passende tekniske 
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Du skal sikre din e-mail for at sikre persondata. 
Du anbefales også at bruge en VPN-forbindelse, 
som er sikker. Læs mere om VPN: https://vpninfo.
dk/

Transport af data Sikre datasikkerhed eller at papir/noter er låst inde Sikre din computer og kryptere dine data. Du kan 
bruge en server, hvor du skal bruge en 
databehandleraftaler hele vejen ned til den sidste i 
databehandlerkæden, som kan dokumentere 
sikkerheden.

Hvis du, som psykoterapeut benytter dig af 
internetbaseret terapi, skal du sikre dig en 
internetbaseret løsning, der garanterer sikre 
forbindelser, krypterede mails, VPN mv.

Anvendelse af Mail Opbevares sikkert - dvs. kode på din computer Slette korrespondancen efter sessionen. Mail bliver hacket og/eller informationer bliver 
videregivet til 3 part.

Anvendelse af  Messenger Slet efter kald, hvis du har skrevet i chat. Messenger bliver hacket og/eller informationer bliver 
videregivet til 3 part.

Anvendelse af  Skype Slet efter kald, hvis du har skrevet i chat Slette evt. tekst efter sessionen Skype bliver hacket og/eller informationer bliver 
videregivet til 3 part.

Opbevaring af personhenførbare data
navn, adresse, postnr., by, CRP.

Skal opbevares, så uvedkommende ikke kan få 
adgang.

Opbevaring på anden maskine eller arkiv end hvor 
de person-følsomme data opbevares.

En person bliver snuppet uden billet i DSB, og 
bruger en andens CPR nummer. Det er ulovligt at 
udgive sig for at være en anden, men det er stadigt 
kun person-henførbare.

Opbevaring af person-følsomme data,
Orienteringer: politiske, sexuelle, 
diagnoser, 

Skal opbevares, så at uvedkommende ikke kan få 
adgang, samt at de ikke må kunne linkes sammen 
med personhenførbare data.

Opbevaring på anden maskine eller arkiv end hvor 
de personhenførbare data opbevares.  Ansvaret for, 
at personfølsomme data ikke kommer i uvedkom-
mendes kendskab, ligger hos den dataansvarlige 
(foreningen eller psykoterapeuten).

En person finder nogle opysninger, som kunne 
kompromitere andre (inden for det følsomme felt), 
og det er muligt at linke til det/personen. F.eks. da 
informationer slap ud fra NETS om berømte 
personers brug af VISA kort.


