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Kære klienter 
 

Velkommen til et forløb hos ProSex og certificeret sexolog Michael Fray. 
 

Samtykke til opbevaring af persondata 

I forbindelse med vores samtaler modtager jeg en lang række personfølsomme oplysninger fra 

jer. Det kan være oplysninger om jeres seksuelle præferencer eller orientering, mentale, eller 

følelsesmæssige tilstande, men det kan også omhandle jeres religiøse orientering, jeres etniske 

oprindelse eller helbredsmæssige forhold. Det afhænger af, hvad I fortæller mig. 

 

De oplysninger I giver mig, skriver jeg ned på papir eller digital for at kunne give jer den bedste 
og mest professionelle støtte og rådgivning. Jeg noterer kun oplysninger, som har relevans for 

jeres forløb.  

 

I skal give samtykke til, at jeg må lave ovennævnte journalnotater, og dette gøres nederst. 

Samtykket opbevares i samme periode som notaterne og destrueres herefter. 

 

Jeg behandler de almindelige oplysninger med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim 

interesse), og de følsomme oplysninger behandler jeg med hjemmel i GDPR artikel 9, stk. 2, litra 
a (samtykke). 

 

Videregivelse af oplysninger 

Jeg benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører 

af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke anvende 

dem til deres egne formål. 

 
Oplysninger afgivet til mig videregives eller sælges ikke til tredjemand. Videregivelse af 

personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis I giver samtykke til 

det.  

 

Opbevaringens længde 

Oplysningerne er omfattet af GDPR-reglerne, og mine skriftlige journaler opbevares i et aflåst 

skab eller i krypteret digital form med en lang stærk kode. Alle data hvad enten det er i fysisk 

eller elektronisk form slettes 1 år efter afslutning af forløbet, hvorefter de bortskaffes på sikker 
vis. I er til enhver tid velkomne til at få udleveret en kopi af jeres oplysninger. Oplysninger, som er 

nødvendige at gemme i henhold til bogføringslovens regler, opbevares i 5 år. 

 

Tavshedspligt 

Jeg har tavshedspligt om de oplysninger, som I giver.  
 

IT-sikkerhed 

Jeg har truffet de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er passende i forhold til de 

oplysninger, som jeg opbevarer. Dette indebærer bl.a. brug af passwords, antivirusprogrammer, 

skærmlås m.m. for de oplysninger, jeg måtte opbevare elektronisk.  
 

Rettigheder 

I har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om jer, hvor de stammer fra, og 
hvad jeg anvender dem til. Ønsker I at gøre brug af jeres rettigheder, skal I blot kontakte mig.  

 

Hvis I mener, at de persondata, jeg behandler om jer, er unøjagtige, har I ret til at få dem rettet. I 

skal henvende jer til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan 

rettes.  
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Hvis I henvender jer med en anmodning om at få rettet eller slettet jeres persondata, undersøger 

jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som 

muligt. 

 
I har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af jeres persondata. Hvis jeres indsigelse er 

berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af jeres persondata.  

 

I har mulighed for at benytte jer af dataportabilitet, i fald I ønsker jeres oplysninger flyttet til en 

anden IT-udbyder.  

 

Jeg sletter af egen drift persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er 
indsamlet til senest 1 år efter forløbet er afsluttet. I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at 

slette jeres persondata. Det gælder fx, hvis I trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage.  

 

Hvis I mener, at jeres data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg 

indhentede dem til, kan I bede om at få dem slettet. I kan også kontakte mig, hvis I mener, at 

jeres persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. I har 

også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om jer. 

 
I har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, der er tilsynsmyndighed på 

databehandlingsområdet. Klager over sexologen kan ske til Dansk Sexolog Forening. 

 

Med jeres underskrift bekræfter I at have modtaget ovenstående information og giver samtykke 

til, at jeg må opbevare oplysninger som nævnt ovenfor. Samtykket kan til enhver tid trækkes 

tilbage, hvorefter jeg sletter alle oplysninger.  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dato_______________________________________ 

Navn ___________________________________________________________________ 

Underskrift  _____________________________________________________________ 

 

 

Dato_______________________________________ 

Navn __________________________________________________________________ 

Underskrift  _____________________________________________________________ 

 

http://www.datatilsynet.dk/

