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Privatlivspolitik for psykolog Lise Merrild 
 

Kontaktoplysninger 

Psykolog Lise Merrild er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med 
lovgivningen. 

Kontaktperson: Psykolog Lise Merrild 

CVR: 27275273 

Mobil: 6166 3082 

Mail: lise@lisemerrild.dk 

Web: lisemerrild.dk 

Formålet med indsamling og opbevaring af dine persondata  

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med mit arbejde som praktiserende psykolog. Det drejer 
sig normalt om: 

- Data til brug for rådgivning på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger 
- Administration af din relation med klinikken, f.eks. egenbetalinger 
- Opfyldelse af lovkrav, f.eks. journalføring og journalopbevaring i 5 år 

Jeg benytter normalt disse data 

- Almindelige persondata, f.eks. navn, adresse og telefonnummer 
- CPR-nummer 
- Følsomme data, f.eks. en læges henvisning 

Jeg behandler kun relevante data 

Jeg indsamler og behandler kun de persondata om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til formålet 
nævnt ovenfor.  

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke typer data, det er nødvendigt at indsamle og 
opbevare i min psykologpraksis, for eksempel ved journalføringen.  

Dine data bliver kontrolleret og opdateret. 

Jeg kontrollerer løbende, at dine data ikke er urigtige eller vildledende og opdaterer dine data efter behov. 

Da mine ydelser er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, bedes du oplyse mig om 
relevante ændringer i dine data, som f.eks. adresse eller telefonnummer. 

Dine data bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige. 

Dog er det et lovkrav, at din journal opbevares i 5 år efter det seneste journalnotat. 
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Dit samtykke er nødvendigt 

Indsamling og behandling af dine persondata kræver dit samtykke, med mindre jeg har et lovligt grundlag 
for at indhente dem. Jeg oplyser dig i givet fald om grundlaget og mit formål med at behandle dine 
persondata. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til klinikken. 

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. 

Dine persondata er beskyttede 

Jeg opretholder høj informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt 
eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab 
til dem. 

Jeg har databehandler-aftaler med alle de leverandører og konsulenter, der bidrager til drift af mine it-
systemer, hvilket sikrer høj informationssikkerhed gennem alle tekniske systemer. 

Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. 

I tilfælde af et alvorligt sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dine persondata, underretter jeg dig 
om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Jeg bruger ikke cookies. 

Du har ret til at få adgang til dine persondata 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg 
anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine data. Din adgang kan dog være 
begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller immaterielle rettigheder. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet 

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet ved 
henvendelse til klinikken. 

I nogle tilfælde har jeg en forpligtigelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit 
samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål de var 
indhentet til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte klinikken, hvis du mener, at dine 
persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtigelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få dine persondata rettet eller slettet, undersøger jeg om 
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne hurtigst muligt. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata ved henvendelse til klinikken. 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for klinikken, og dem, jeg har dit 
samtykke til at indhente hos andre aktører. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden 
psykolog. 
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Hvis du ønsker at bruge din ret til at modtage dine data, vil du modtage dem fra klinikken i et almindeligt 
anvendt format.  

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod klinikkens 
databehandling, får du svar på din henvendelse så hurtigt som uligt og senest en måned efter jeg har 
modtaget din henvendelse. 


