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Fortegnelse over dataindsamling- og behandling/aktiviteter.
Data ansvarlig

Bente Vindelbo Jørgensen
Lindegårdsvej 55, 5450 0tterup
Mail bente@benteszoner.dk
cvr 32423051

Databehandler

Dels Data ansvarlig,
FDZ, Torvegade 1, 5000 Odense C
mail; fdz@fdz.dk
C-bit, Bûlowsvej 3.1, 1870 Frederiksberg C
mail; info@cbit.dk
Nanok Consulting
Søndergade 35, 5450 Otterup
Mail; info@nanok.dk

Formål med indsamling af data:
Klientjournal vedr. klinikkens forskellige behandlinger – og muligheder. Herunder administration af
oplysninger om klienter der modtager – eller har modtaget behandling med zoneterapi.
Hos Benteszoner registrerer vi ved 1 konsultation:
•

Fulde navn

•

Adresse

•

Telefon nummer

•

Cpr nummer - med henblik på indberetning til Danmark ( og evt forsikrings selskaber9

•

Medlemskab af fortsættelses sygekassen Danmark

•

Medlemskab af privat sygeforsikring/selskab

•

E-mail adresse ( bekræfter aftale, og tilsender faktura/kvittering)

•

Problemstillig som klienten kommer med.

For alle under dette punkt gælder det af formålet udelukkende bruges til, planlægning af en
behandlingsplan, samt elektronisk indberetning til h.h.v. sygeforsikringen Danmark, eller klientens
forsikringsselskab. Endvidre ligger kvittering som elektronisk bilag til klinikkens årsregnskab,

Den fysiske journal findes kun i papirform, og opbevares aflåst i arkiv skab, i et (aflåst uden for
arbejdstiden) klinik lokale i Otterup afdelingen på Lindegårdsvej 55, 5450 Otterup.

Side 2
Journalen vil indeholde oplysninger i stik ord om problem, fx lændesmerter, samt dato for
behandling.
Der indsamles indentifikations oplysninger, som slettes efter anmodning, og senest 5 år efter
sidste behandling. ( dog vil kvittering forblive på FDZ-Net til udløbet af det 5 regnskabsår efter
sidste behandling, da det er bilag til årsregnskabet).
Der finder hvert år i januar en sortering af journalerne sted, med inddeling i de 12 måneder hvor de
skal slettes med udløbet af de 5 år. Herefter vil der blive slettet relevante journaler primo hver
måned. Den fysiske journal makuleres, og de elektroniske slettes.

Kategorier af registrerede og kategorierne af person oplysninger
Der behandler oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:
•

Klienter (helbreds- og identifikations oplysninger)

•

Oplysninger der indgår i den specifikke behandling

•

Identifikations oplysninger7 folkeregister oplysninger

•

Cpr.nr i forbindelse med indberetning til sundhedsforsikringer, samt til syge forsikringen
Danmark.

•

E-mail hvortil kvittering sendes, og aftalebekræftelse.

Modtagere af person oplysninger
•

Sundheds forsikringer jf. aktuelle bevillinger ( Dansk sundheds sikring, PFA, Mølholm,
Danica – via Danmark)

•

Sygeforsikringen Danmark

•

Nordfyns kommune - kun for medarbejdere der benytter kommunens sundhedspakker

•

På begæring udleveres journalen til Klienten, mod kvittering for modtagelsen, med henblik
på udlevering til anden behandler, kommune m.fl.

Tredje lande
Der udveksles ikke data med 3’de lande.

Sletning af data og papirjournaler
Hvert år i januar gennem gåes papir journaler, indplaceres i kartotek mrkt 1-12, i forhold til hvilken
måned data skal slettes og journaler makuleres.
Oplysninger om klienter slettes efter anmodning fra klienten, eller senest 5 år efter sidste
behandling, dog først fra FDZ net med udløbet af det 5 regnskabs år.

Side 3

Tekniske og Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Data tilsynets sikkerhedskrav for alternative behandlers som håndterer klient oplysninger
overholdes. Sikkerhedskravene er offentlig gjort på Datatilsynet’s hjemmeside, https://
datatilsynet.dk/erhverv/alternative-behandlere/krav-om-datasikkerhed-hos-alternative-behandleresom-håndterer-oplysninger-om-klienter/ samt på www.fdz.dk

Behandlingen af personoplysninger/helbreds oplysninger sker i overensstemmelse med
retningslinjer som fastsat i lov nr. 351 af 19/5-2004, om en branche administreret registrerings
ordning for alternative behandlere ( RAB – loven) §2 stk. 3, samt bekendtgørelse 859 af 16/6-2017
§5 stk. 6 om regler for god klinisk praksis. Ligeledes opbevares data jf. SKAT’s regler for
opbevaring af regnskaber.

Risikovurdering
Det anses meget lidt sansynligt at behandling og opbevaring af oplysninger vil være omfattet af
nogen risiko for uretmæssig adgang.
Person oplysninger og helbredsoplysninger opbevares i papir journal format, i aflåst arkiv skab,
hvortil kun indehaveren (dataansvarlig) er i besiddelse af nøgle. Arkiv skabet finder sig i aflåst
klinik lokale, hvortil kun data ansvarlig og ægtefælle ( Søren Vindelbo Jørgensen) har nøgle.
Computeren er slukket når klinikken er lukket, samt sikret med koder. Personfølsomme data er
ikke registreret på den fysiske computer, men bliver lagret i programmer hos h.h.v. FDZ og C-bit.
Begge er sikret med personlige ”log in og personlige koder”, hvilket vil sige at data ikke er
følsomme for ran af computer. Endvidre er pc forsynet med antivirus program, samt firewall. Der
foretages på den fysiske computer back up mandag onsdag og fredag via Nanok Consulting,
Søndergade 35, 5450 Otterup.

Skulle skaden være ude, vil der i løbet af de første 24 timer finde en definitation af skaden sted. I
løbet af de første 48 timer, vil der finde en opretning af skaden sted. Skulle det ske at man ikke kan
rette op på skaden vil Data Tilsynet og de berørte klienter blive underrettet inden for de første 72
timer.

Data udvekslet via WWW.fds.dk, Virk.dk, WWW.cbit.dk. Nanok-consulting, www.sproom.net er
sikret jf. databehandler aftale med m. BentesZoner/ ved Bente Vindelbo Jørgensen (data ansvarlig
og indehaver)
Dine Rettigheder i forhold til dine data:
Side 4

Som klient har du til en hver tid rettigheder i forhold til dine data:
•

At se dine data

•

At få berigtiget eventuelle fejl

•

At få fuldstændiggjort en mangelfuld oplysning

•

At få slettet oplysninger ( også på back up) ved at sende mail til bente@benteszoner.dk

•

Dog overtrumfer skatte lovgivningen, så dine bilag vil ligge på FDZ net ( internt lukket
fakturerings- og indberetnings platform), indtil udløbet af det 5’te regnskabsår efter din
sidste behandling.

Bente Vindelbo Jørgensen
BentesZoner
Lindegårdsvej 55, 5450 Otterup
Og
Skovvej 1.1D, 5400 Bogense

