
Klinik for fodpleje v/Karina Friis,  
Centrumgaden 12, 1.sal, th.  
2750 Ballerup 

Cvr. 33326459 

  

SAMTYKKEERKLÆRING TIL BRUG FOR BEHANDLING HOS Klinik for fodpleje v/Karina 
Friis, SAMT SAMTYKKEERKLÆRING TIL BRUG FOR VIDEREGIVELSE AF 
PERSONOPLYSNINGER FRA Klinik for fodpleje v/Karina Friis TIL EN TREDJEPART   

Samtykkeerklæring til behandling og til brug for videregivelse af personnummer og følsomme 
personoplysninger  

1. Behandling til brug for patientforholdet i forbindelse med din behandling hos Klinik for fodpleje v/Karina 
Friis, vil der blive behandlet en række almindelige personlige oplysninger om dig. Det drejer sig eksempelvis 
om kontaktoplysninger og betalingshistorik. Retsgrundlaget for registreringen og behandlingen er, at disse 
almindelige personoplysninger er nødvendige for vores aftale om fodpleje, jf. artikel 6, stk. 1 (b) i EU’s 
persondataforordning.   

Vi har imidlertid også nogle gange brug for at behandle dit personnummer (Cpr.nr.) til brug for vores føring af 
patientjournal. Det være sig, hvis du får udvidet helbredstillæg fra din kommune. Derudover vil Klinik for 
fodpleje v/Karina Friis behandle følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med din behandling.   

Det drejer sig om personoplysninger om helbredsforhold til brug for din behandling.  

Retsgrundlaget for registreringen og behandlingen af dit personnummer og dine helbredsforhold er dit 
samtykke, jf. artikel 9, stk. 2 (a) i EU’s persondataforordning. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med 
virkning for fremtiden ved at kontakte for fodpleje v/Karina Friis på e-mail: friis.karina@live.dk. 
Dette kan umuliggøre vores fortsatte behandling af dig, da vi i medfør af vores autorisation under SADF har 
pligt til at føre patientjournal.    

 

 

 

Undertegnede giver hermed samtykke til, at mit personnummer og mine følsomme personlige 
oplysninger behandles og registreres i overensstemmelse med ovenstående.   

  

Personnummer: _______________________________________________________ 

Navn (blokbogstaver):___________________________________________________ 
 
Dato: ___________________Underskrift:____________________________________ 

 

 

 
 
 
 



2. Videregivelse af personoplysninger 
Klinik for fodpleje v/Karina Friis kan have brug for at videregive personlige oplysninger om dig.  
Det drejer sig både om almindelige personoplysninger og helbredsforhold.  
Der vil kun ske videregivelse af de personlige oplysninger, som er relevante og nødvendige i forhold til 
formålet med videregivelsen. Se mere under de enkelte punkter nedenfor. 
 
 
SÆT KRYDS 
 
� Til brug for tilskud fra din kommune i forbindelse med din behandling, vil følgende personoplysninger blive 
videregivet til Ballerup kommune: navn, cpr.nr., pris & dato for behandlingen 
 
 
Ved afkrydsning og ved min underskrift giver undertegnede hermed samtykke til, at mine personlige 
oplysninger videregives i overensstemmelse med ovenstående. 
 
 
Navn (blokbogstaver):____________________________________________________________ 
 
Dato: ___________________ Underskrift:____________________________________________ 
 
 
Retsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2 (a) i EU’s persondataforordning.  
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte Klinik for fodpleje 
v/Karina Friis på e-mail friis.karina@live.dk.  
Dette kan have betydning for betalingen for din behandling, herunder eksempelvis bortfald af tilskud, og i så 
fald må du selv afholde samtlige omkostninger. 
Tilbagetrækning af samtykke kan også have betydning for vores mulighed for at sikre en samlet behandling i 
samarbejde medøvrige sundhedspersoner. 
 
 
 
3. Generelle forhold 
 
Dataansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger er: 
Klinik for fodpleje v/Karina Friis  
Vi kan kontaktes på følgende måde: 
Telefonnummer: 20 78 44 45 
Email: friis.karina@live.dk 
 
Vi indsamler kun personoplysninger fra dig.  
 
Klinik for fodpleje v/Karina Friis har fokus på persondatabeskyttelse. Vi vil kun behandle og registrere de 
personoplysninger, som er relevante og nødvendige for behandlingsforløbet. Som medlem af 
Sammenslutningen af Danske Fodplejere, SADF, vil registreringen ske i vores 
patientjournal, som er underlagt særlige krav om sikkerhed, herunder beskyttelse med adgangskoder, 
opdateret af firewall og viruskontrol. Kun personer, der har et sagligt behov for at få adgang til dine 
personoplysninger, vil have adgang, ligesom vi har vedtaget organisatoriske og tekniske foranstaltninger på 
plads til at beskytte dine personlige oplysninger.  
Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret i overensstemmelse med lovgivningen, eksempelvis lov om 
bogføring samt reglerne for patientjournaler, samt til brug for eventuelle klager eller forsikringsforhold. Som 
udgangspunkt vil dine personlige oplysninger blive slettet eller anonymiseret / makuleret 5 år fra sidste 
behandling. 
Du kan få mere information om vores behandling af dine personlige oplysninger på vores hjemmeside 
http://www.friis-fodpleje.dk/ herunder også oplysning om databehandlere. 
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at 
anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine 
oplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter 
omstændighederne en ret til dataportabilitet. 
Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, 
Borgergade 28, 5. Sal, 1330 
København K. Men vi håber du forinden vil rette henvendelse til os på friis.karina@live.dk. 


