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Privatlivspolitik – Psykoterapi og yoga v. Kristine Mikkelsen 

For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som terapeut og yogalærer, er der personoplysninger, jeg har brug for at 

behandle og administrere. Denne privatlivspolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler, og hvad 

jeg bruger dem til. 

 

Kontaktoplysninger persondataansvarlig: 

Kristine Mikkelsen 

Skolestræde 7, st. th. 

8900 Randers C 

22 54 76 15 

kristinemikkelsen@hotmail.com  

www.kristinemikkelsen.dk 

www.yogauddannelse-randers.dk 

www.centerforterapiogselvudvikling.dk  

Etik: 

Jeg er medlem af Foreningen af danske psykoterapeut, FaDP, og er forpligtet til at overholde FaDP’s etiske regelsæt. 

Det medfører blandt andet, at hvis du som klient oplever overskridelse af etikreglerne, kan du klage til FaDP’s Etiske 

råd. 

Behandling af personoplysninger 

Jeg journalfører og behandler kun oplysninger, der har betydning for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Som din 

psykoterapeut bruger jeg oplysningerne til at håndtere dit forløb hos mig. Det være sig fra at aftale tider til at følge dit 

forløb samt dokumentation til regnskab.  

Data der indsamles er grundlæggende data som navn, adresse, mail, telefonnr., alder, civilstatus osv. Desuden samles 

løbende data om den enkelte behandling: 

- hvad der er blevet snakket om 

- mine korte refleksioner omkring samtalen 

- mine korte refleksioner omkring det videre forløb 

- hvad der aftales fra gang til gang. 

Hvorfor samles data: 

Data samles for: 

- for at have kontaktoplysninger på dig som klient 

- for at have et overblik over behandlingsforløbet  

- for at have relevante data for behandlingen. 

 

Hvordan behandles data: 

- Som håndskrevne noter i aflåst skab. Personfølsomme oplysninger gemmes ikke på PC. 

 

Datakvalitet: 

- Data bliver løbende rettet, ajourført eller slettet, når der sker ændringer. 

 

Ingen videregivelse af data: 

Jeg videregiver ikke en klients personoplysninger til tredjemand, og der indsamles aldrig supplerende oplysninger fra 

tredjemand vedrørende en klient. 

Data videregives aldrig med mindre det er specifikt aftalt med klienten. 

Der gives kun data videre, ifølge aftalen med klienten, fx til samarbejdspartnere som kommuner, privat praktiserende 

læger, retten eller til andre efter forespørgsel eller hvor det skønnes relevant. 

Jeg behandler også personoplysninger, som gives i forbindelse med tilmelding på et kursus eller et yogahold.  

Disse oplysninger behandles for at kunne give dig svar på din tilmelding, udsende infomails mm. Uden disse 

http://www.kristinemikkelsen.dk/
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tilmeldinger vil kursustilmeldinger og tilmeldinger til yogahold ikke kunne administreres. 

Det drejer sig om følgende personoplysninger: Navn, telefonnummer og e-mail.  

Derudover bruges navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved tilmelding til nyhedsbreve fra mig. 

 

Sikker kommunikation: 

Henvendelse til mig sker enten via telefon eller mail.  

Jeg har kode på min telefon og computer.  

Dialog omkring personfølsomme emner kan dog med fordel deles i selve terapien.  

Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysningerne håndteres forsvarligt og 

under stadig hensyntagen til dine rettigheder som klient. 

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel eller 

booking indeholder oplysninger om forhold, som, du mener, skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon. 

Kontakt mig altid, hvis du har spørgsmål vedrørende et forløb og fortrolighed. 

 

Tavshedspligt: 

Som psykoterapeut har jeg fuld tavshedspligt og må ikke dele eller videregive nogen former for private oplysninger om 

dig med andre, medmindre du giver dit udtrykkelige samtykke dertil.  

Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at klienter skal kunne give oplysninger til psykoterapeuten 

i tillid til, at de ikke videregives. Klienten har krav på beskyttelse af sit privatliv. 

Tavshedspligten er også en afgørende forudsætning for, at der kan etableres et tillidsforhold mellem klient og 

psykoterapeut. 

Undtagelserne for tavshedspligten vil være situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – 

eller hvis man gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. Fx er der skærpet underretningspligt i 

tilfældet af at børn udsættes for psykisk eller fysisk vold eller andre overgreb og omsorgssvigt. 

 

Tidsfrist for sletning/opbevaring 

Jeg sletter personoplysninger 5 år efter sidste kontakt/session. Dette i henhold til Bogføringsloven og som 

dokumentation til SKAT. 

 

 

På hjemmesiden 
 

På hjemmesiden: 

Webstedsadresserne der anvendes er: http://kristinemikkelsen.dk, http://yogauddannelse-randers.dk, 

http://centerforterapiogselvudvikling.dk 

 

Website: 

For dette websted er Gigahost (herefter omtalt “hostingudbyder”) databehandler. Hostingudbyderen leverer hosting 

services, hvilket betyder at data afgivet til webstedet behandles og lagres af hostingudbyderen. 

 

Kommentarer: 

Websitet indeholder ikke et kommentarfelt, og derfor indsamles ikke data i den forbindelse. Den besøgendes IP-

adresse samt browseroplysninger indsamles af hostingudbyderen, for at kunne opdage spam. Hertil er 

hostingudbyderen databehandler. 

 

 

http://kristinemikkelsen.dk/
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Cookies: 

På dette websted anvendes mig bekendt ikke cookies. (En cookie er en lille fil, som gemmes på din computer og 

blandt andet gør det muligt at genkende dig og/eller forbedre brugeroplevelsen).  

 

Slet eller kontroller dine cookies 

Det skulle være muligt enten at slette eller kontrollere de cookies, som du har liggende på din computer. Dette kan 

du finde en vejledning til her: 

http://minecookies.org/cookiehandtering/  

 

Indlejret indhold fra andre websteder 

Der kan forekomme indlejret indhold på dette websted. Det kan eksempelvis være Facebook-sider, Facebook-opslag 

og YouTube-videoer. Indlejret indhold fungerer på samme måde som hvis du besøgte det respektive websted, hvilket 

betyder at de måske indsamler data om dig og anvender egne cookies for at kunne spore din eventuelle interaktion, 

såfremt du er logget ind på det givne websted. 

 

Beskyttelse af dine data og procedurer: 

Dine data opbevares forsvarligt hos hostingudbyderen, som er webstedets databehandler. Der foreligger en 

databehandleraftale mellem webstedets dataansvarlige og hostingudbyderen, hvori sikringen af data og procedurer i 

forbindelse med databrud er beskrevet. 

 

 

http://minecookies.org/cookiehandtering/

