Samtykke til journalføring
Dato: ________________

Reiki Healing Midtjylland
v/Marianne Kaufmann
www.healing-mk.dk
tlf: 2087 7017
CVR: 34499276

For at kunne give dig den bedste behandling, og støtte din udvikling skriver jeg journal over dit
behandlingsforløb hos mig. Ifølge Persondataforordningen skal jeg bede dig om dit personlige og
udtrykkelige samtykke til, at jeg registrerer og opbevarer oplysninger om dig. Det kan gælde følgende
oplysninger:

Data, der opbevares:
 Navn, telefonnummer, mailadresse
 Parforhold, oplysninger omkring opvækst, familieforhold m.v.
 Tidligere terapeutiske forløb og beskrivelse af personlig udvikling
 Eventuel sygdom, diagnoser, traumer, medicin, indlæggelse, behandling m.v.
 Evt. uddannelse, kurser og beskæftigelse
Data opbevares og behandles:
 Fysisk i aflåst arkivskab, der står i aflåst rum.
 Enkle almindelige (ikke-følsomme) data og dine evt. mails på PC med sikre koder.
RHM vil opbevare data i maks. 6 år i.h.t. Bogføringsloven.
Data er udelukkende tilgængelige for RHM’s ejer Marianne Kaufmann.

Samtykke
Med din underskrift giver du dit samtykke til, at ovenstående data kan opbevares og behandles hos
Reiki Healing Midtjylland.
Samtykke er frivilligt. Ønsker du ikke at afgive samtykke, er du indforstået med, at jeg ikke kan
garantere at kunne yde dig optimalt behandlingsforløb.
Bemærk dog at jeg - ifølge SKAT’s gældende lovgivning - er forpligtet til at skrive journal for at
kunne tilbyde dig momsfrie behandlinger.
Derudover vedkender du dig med din underskrift dit ansvar for at tage vare på det, som følelsesmæssigt måtte blive vækket i dig, under og efter sessionerne.
Du kan i overensstemmelse med Persondataforordningen til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved
henvendelse til Marianne Kaufmann på marianne@healing-mk.dk.

Navn: _________________________________ Underskrift: _____________________________________

Reiki Healing Midtjylland v/spirituel integrativ krops- og psykoterapeut Marianne Kaufmann er en klinik og et undervisningssted med
missionen at understøtte det hele menneskes udvikling henimod indsigt, helbredelse og lykke. Jeg er medlem af Foreningen af Danske
Psykoterapeuter, overholder foreningens etiske regler og superviseres løbende.
Reiki Healing Midtjylland er godkendt af Datatilsynet og overholder databeskyttelsesloven (GDPR).

