_________________________________________________________________________
Du kan trygt overlade FysioDanmark Vejle dine persondata ifbm. behandling.
GDPR (Den europæiske persondataforordning) trådte i kraft den 25. maj 2018 og FysioDanmark
Vejle ser sig selv som en klinik der går forrest på alle områder det er muligt. Vi arbejder altid på at
udvikle vores kvalitet og tilbud til de mennesker vi behandler.
I FysioDanmark Vejle har vi altid være bevidste om, at sikre vores patienter og medarbejderes
personoplysninger og har løbende været opmærksomme på hvordan vi håndterer personfølsomme
oplysninger. De sidste 6 måneder har vi evalueret og udviklet på vores sikkerhedsniveau her på
klinikken og I samarbejde med FysioDanmark APS har vi lavet en compliance rapport som
beskriver, instruerer og hjælper alle medarbejdere i FysioDanmark Vejle til at overholde den
europæiske persondataforordning. Vi er stolte af, at vi allerede i februar havde udformet det første
udkast, som efterfølgende er gennemarbejdet med vores advokat, og som nu ligger som grundlaget
for persondatasikkerheden på klinikken. Vi har indhentet databehandleraftale med alle leverandører
af IT systemer og har derfor styr på hvordan data bliver håndteret ifbm. besøg på klinikken.
Relevante databehandleraftaler ligger tilgængelige på vores hjemmeside hvis man ønsker
oplysninger om hvordan vores leverandører af feks IT systemer er sikret og hvilke instrukser de har
fået af os.
Ligeledes ligger vores privatlivspolitik på hjemmesiden, ligesom nye patienter altid får den anvist
ifbm. opstart af forløb på klinikken.
Vi arbejder løbende med at forbedre os, og indimellem vil du som patient i huset måske opleve en
ændring af procedure der virker besværlig, men vi kan forsikre dig, at det er fordi vi bekymrer os
om hvordan vi bedst muligt passer på dine personlige oplysninger…
FysioDanmark Vejle er i compliance med GDPR 2018 - du kan trygt stole på, at vi passer på dine
personoplysninger.
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