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Fortegnelse over dataindsamling- og behandling/aktiviteter.
Dataansvarlig:

Bente Vindelbo Jørgensen
Lindegårdsvej 55
5450 Otterup
Cvr 32423051
Data opbevares hos mig selv i papirform,
samt hos hhv FDZ og Cbit.

Databehandler

Dels dataansvarlig
FDZ , Torvegade 1.1, 5000 Odense C
mail.fdz@fdz.dk
Cbit, Bûlowsvej 3.1, 1870 Frederiksberg C

Formål/formålene
1.
Klientjournal vedr klinikkens forskellige behandlingstilbud– og muligheder.
Herunder administration af oplysninger om klienter der modtager eller har modtaget
behandling med zoneterapi.
Hos Bentes Zoner registrerer vi ved 1 konsultation:
*Fulde navn
*Adresse
*telefon nummer
*cpr nummer
* medlemskab af fortsættelses sygekassen Danmark
* medlemskab af privat sygeforsikring/selskab
* email adresse
For alle under dette punkt gælder det at formålet udelukkende bruges til
Elektronisk indberetning til h.h.v. sygeforsikringen Danmark, eller klientens
Forsikringsselskab.
Den fysiske journal findes kun i papirform, og opbevares aflåst i klinikken
I Otterup når den ikke er i brug.
Journalen vil indeholde oplysninger i stik ord om problem ( eks. Lændesmerter,
samt dato for behandlingen.
Der indsamles identifikations oplysninger, som slettes efter anmodning—og efter
udløbet af det 5 kalender år fra sidste behandling ( slettes manuelt fra Cbit, og
makuleres for så vidt angår den fysiske journal, men bevares på FDZ net, da
Fakturabilag ligger her, og skal opbevares i 5 år jf. skattelovgivningen.
Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysninger.
Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer;
*
*
*
*

Klienter ( helbredsoplysninger og identifikation.
Oplysninger der indgår i den specifikke behandling
Identifikationsoplysninger /folkeregister oplysninger
Cpr.nr. i forbindelse med indberetning til sundhedsforsikringer, samt til sygeForsikring ”danmark”

Modtagere af personoplysninger
Sundhedsforsikringer jf. aktuelle bevillinger
Sygeforsikring ”Danmark”
Evt. kommunale samarbejdsrelationer, vil dog kun ske med klientens udtrykkelige skriftlige samtykke.
Tredielande
Der udveksles ikke data med 3´die lande
Sletning af data og papirjournaler
Hvert år i januar gennemgåes papir journaler, indplaceres i kartotek mrkt 1-12, i forhold til hvilken måned data skal slettes og journaler makuleres.

