Persondataforordningen: Personoplysninger, datasikkerhed og fortrolighed.
Når du som kunde på Kosmetisk klinik v. Rikke Lindby ønsker en kosmetisk behandling og booker
en konsultation med henblik på evt. behandling, vil der blive optaget en journal.
Såfremt du ikke ønsker at modtage en behandling, vil dine journaloplysninger stadig blive
opbevaret i klinikken.
Det er selvfølgelig frivilligt at give sine personoplysninger, men det vil ikke være muligt at oprette
en journal og dermed ikke muligt at modtage kosmetisk behandling uden en behandlingsjournal.
Klinikken er registeret under Styrelsen for patientsikkerhed og sundhedsloven, som påkræver en
behandlingsjournal.
Din journal vil indeholde personfølsomme data: Navn, fødselsdag, CPRnr, Tlfnr, email- adresse
helbredsoplysninger og medicinforbrug.
Vi benytter personlige elektroniske patientjournalier, som opbevares i et sikret webhotel, som kun
klinikindehaver Rikke Lindby og ansvarlig læge Ella Petersen vil have adgang til.
I forbindelse med dine behandlinger er det lovpligtig at der tages billeder før og efter din
behandling –fotos overføres til den elektroniske journal og opbevares der.
Journalmaterialet vil blive opbevaret i 10 år, regnet fra sidste behandling
Det er ikke lovligt at udlevere kopi eller oplysninger til andre klinikker, behandlere eller
lægeklinikker uden dit samtykke til kopi af journal. Kosmetisk klinik v. Rikke Lindby ApS er ikke
forpligtet til at udlevere kopi eller oplysninger til klinikker, behandlere eller lægeklinikker.
Under særlige omstændigheder som ved utilsigtet hændelser eller tilsyn fra Styrelsen for
Patientsikkerhed kan der være tale om en lovpligtig gennemgang af journalmaterialet.
Anonymiseret information til producent af medicin og medicoteknisk udstyr gives også hvis behov
eller i forbindelse med en bivirkning eller hændelse.
Du skal som klient give skriftlig samtykke til vi i klinikken indsamler data og opbevarer dem i
klinikken før vi kan tilbyde dig et behandlingsforløb.
Klinikken er underlagt en hver form for tavshedspligt og du har selv indsigelsesret og mulighed for
at få tilføjet rettelser og tilføjelser til din journal. Kopi af egen journal kan udleveres ved personlig
henvendelse i klinikken, og der kan blive bedt om legitimation.
Ved evt. brand eller tyveri som omfatter journaldata, vil der blive
informeret via www.kkrl.dk og eller klinikkens facebookside indenfor 72 timer.
Reklameopslag i form af foto vil ikke blive benyttet med mindre der er indhentet skriftlig samtykke
som til hver en tid kan tilbagekaldes.
Indberetning til lægemiddelstyrelsen foretages anonymiseret, dvs. uden person henførbare
oplysninger, fakta baseret i forhold til produkt.
Når du kontakter klinikken på sms, mail eller over facebook, undlad da venligst at oplyse dit cprnr.

