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Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF 
 

Orientering om håndtering af personoplysninger 
Som dataansvarlig er Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF i forbindelse med psykologisk 

behandling af dig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven 

og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. I dette dokument beskrives, hvilke 

personoplysninger Psykologordningen indsamler, behandler og i nogle tilfælde videregiver. Desuden beskrives 

dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger.  

 

Typer af personoplysninger  

Psykologordningen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er 

relevant for netop dig): 

Almindelige kategorier af personoplysninger:  

 Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale 

relationer, arbejdsrelationer, skolegang og uddannelse.  

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):  

 Helbredsoplysninger, somatisk og psykisk 

  

Formål 

Psykologordningen behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Vores behandling af dig 

 Kommunikation med henvisende skole/vejleder/ledelse 

 Kommunikation med fx kommune, læge, sygehuse eller andre sundhedspersoner 

 Anonymiserede statistiske opgørelser 

 Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelses-
forordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning. 

 

Frivillighed og samtykke 

Psykologordningens indsamling af personoplysninger fra og om dig finder kun sted frivilligt og efter skriftligt 

samtykke fra dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til Psykologordningen, men 

konsekvensen af ikke at give Psykologordningen personoplysningerne vil være, at Psykologordningen ikke kan 

varetage formålene ovenfor, herunder at Psykologordningen ikke vil kunne behandle dig. 

 

Videregivelse af personoplysninger 

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger efter skriftlig 

samtykke fra dig blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

 Der videregives oplysninger til henvisende skole/vejleder/ledelse, hvis det er nødvendigt i forhold til 

et aktuelt behandlingsforløb. 

 Der videregives oplysninger til fx kommune, læger, sygehuse eller andre sundhedspersoner, hvis det 

er nødvendigt i forhold til et aktuelt behandlingsforløb. 

 Du har som klient ret til indsigt i dine egne oplysninger (indsigtsret). 

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:  

 Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives både almindelige 

og følsomme personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningen.  
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 Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige 

patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre 

ordnede optegnelser. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. 

Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandling af indsamlede personoplysninger forud for 

tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. 

 

Opbevaring og sletning 

Psykologordningen opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor 

angivne formål. Psykologordningen har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at 

opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor 

Psykologordningen er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med 

en klagesag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

 

Dine rettigheder 

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder fx retten til indsigt i personoplysninger, 

retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til at gøre indsigelse 

mod behandlingen af personoplysningerne. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af 

Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning 

i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse. 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, skal du kontakte 

Psykologordningens sekretariat eller vores databeskyttelsesrådgiver. Du skal da oplyse, hvilken ret du ønsker 

at gøre brug af og hvorfor. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Data-

tilsynet. 

Psykologordningens Sekretariat: tlf. 66 12 22 40. 

Databeskyttelsesrådgiver: Anne Schultz, mail: ansc@itcfyn.dk eller tlf. 5128 3253.  

Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF er en del af Odense Katedralskole, hvis behandling af 

personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.  
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