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Vedrørende den nye persondataforordning (GDPR):
Som de fleste nok har hørt, så træder en ny databeskyttelsesordning (GDPR) i
kraft den 25. maj 2018. Den nye persondataforordning indeholder skærpede
krav til virksomheders behandling af personoplysninger. Virksomheder skal
fremover dokumentere, at de passer godt på de betroede persondata og
agerer lovligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette har altid været vigtigt
for mig, og min hjemmeside lever op til de nye regler. Vh
Mette
Om www.nordjyskbiopat.dk:
Mit navn er Mette Durup Bech, og jeg ejer og driver min hjemmeside
nordjyskbiopat.dk gennem min virksomhed Biopat Mette Durup Bech.
Server og hjemmesideudvikling:
Min hjemmeside er hosted ved et professionelt webhotel, UnoEuro.
1:1 Konsultation
Når du besøger mig i klinikken optager jeg journal, for at kunne hjælpe dig
med din sundhed, og give dig den bedst mulige vejledning. Journalen har jeg
altid skrevet i hånden og det fortsætter jeg med. Jeg indhenter hermed dit
samtykke, til at må opbevare de oplysninger du giver mig. Journalerne
opbevares i et aflåst skab, som kun jeg har adgang til. Jeg har ingen
oplysninger liggende digitalt, jeg sletter også e-mails fra klienter med
personlige oplysninger, og dermed er der minimal risiko for at noget hackes og
misbruges.
De data jeg anvender, omfatter:
– almindelige persondata som navn, adresse, tlf.nr, e-mailadresse
– bolig- og arbejdsforhold
– helbred/sundhedstilstand – fysisk og psykisk
– sygdomshistorik – fysisk og psykisk
– familieforhold
– livsanskuelse
– fritidsinteresser, sociale relationer

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen,
og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af
karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke
muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

