Integritetspolicy
Sedan slutet av maj 2018 gäller lagen GDPR som bland annat handlar om hur hälsorådgivare och
terapeuter samlar in och behandlar personuppgifter. Som terapeuter är vi ytterst berörda då vi
behandlar både kunduppgifter (namn och kontaktuppgifter) och hälsodata (journalanteckningar).
För att vi ska kunna fortsätta ge dig ett bra möte och behandling behöver vi be dig om ditt samtycke
att vi behandlar dessa uppgifter.
I de fall vi skickar mail till dig med känsliga uppgifter kommer du få ett lösenordskyddat dokument så
endast du kommer åt informationen. Lösenordet får du av din terapeut muntligt eller via sms.
Du har alltid rätt att be om en kopia av din journal.
Du har rätt att be om att få vissa saker strukna ur din journal, så länge det inte påverkar
behandlingen du får.
När du inte längre är klient hos oss kommer dina journaluppgifter raderas. Dina kunduppgifter sparas
i 7 år i enlighet med Bokföringslagen.
Dina uppgifter kommer aldrig, utan ditt skriftliga samtycke, delas med tredje part.
Vi ber dig skriva under detta dokument och återsända snarast möjligt.
o
o
o

JA, jag anmäler mig till nyhetsinformation via mail och samtycker att mina kunduppgifter
sparas för detta ändamål.
JA, jag är införstådd med att mina kunduppgifter sparas enligt gällande lagar.
JA, jag samtycker till att mina hälsodata får sparas så länge jag är klient hos er.

Jag är införstådd med vad ovanstående innebär och att jag när som helst kan begära utdrag ur de
uppgifter som sparats om mig.
Jag kan begära att uppgifter raderas genom att skicka mail till min terapeut.
Jag kan genom att skicka svarsmail på nyhetsinformationen avsäga mig fler utskick.
För att ta del av KKIKKs allmänna Integritetspolicy hittar du informationen på www.kkikk.se
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