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Mine klienters oplysninger opbevares i et manuelt kartotek, hvor klienternes journalkort er indsat i
alfabetisk orden. Journalkortene opbevares aflåst.
Booking: Kalender på telefonen bruges til manuel booking. Telefonen er låst med kode og
fingeraftryksgodkendelse, som kun jeg kender og kun jeg har derfor adgang til kalenderen. Der er
udelukkende tale om personoplysninger, herunder navn og evt. tlf.nr.
FURisk fodpleje og velvære benytter excel til at føre kassekladde og der er ingen personlige oplysninger heri
udover navn. Computeren, hvor dette ligger på, er låst med kode, som kun jeg kender.
Computeren er opdateret med firewall og antivirusprogram. Begge elektroniske arbejdsredskaber er
således beskyttet mod uberettiget adgang.
Indhentede oplysninger opbevares i 5 år, medmindre klienten ønsker oplysningerne slettet.
Oplysningerne videregives ikke til 3. part.
Følsomme personoplysninger:
FURisk fodpleje og velvære opbevarer udelukkende helbredsoplysninger på sine klienter, som hidrører den
behandling, den enkelte klient modtager. Oplysningerne er således:
Hårdhudsdannelser, tåneglenes tilstand, evt. ligtorne, fodstillinger, hudsygdomme på fødderne og lignende
tilstande, der har betydning for selve fodbehandlingens udførelse.
Fysiske forhold: Oplysninger indhentes kun til brug i forbindelse med bevægelighed under behandlingen.
Indtagelse af medicin og oplysning om sygdomme: Der indhentes alene oplysninger om indtagelse af
medicin, der har betydning for hudens tilstand, antikoagulerende midler, diabetesforhold og evt.
behandling i kemoterapi. Antikoagulerende midler kan have betydning for behandlingen, såfremt en lille
utilsigtet rift forekommer. Diabetes og kemoterapi kan have betydning for de anatomiske forhold i
forbindelse med behandlingen.

Almindelige personoplysninger:
FURisk fodplejeog velvære opbevarer alene oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefonnr.
De almindelige personoplysninger indhentes til brug for kontakt til, besøg hos og identifikation af klienten.
Behandling af oplysninger:
Der henvises til ovenfor beskrevet for så vidt angår anvendelsen af oplysningerne.
Den enkelte klient afgiver samtykke ved underskrift på samtykkeerklæring. Klienten er forinden gjort
bekendt med herværende compliance, så klienten er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger
anvendes til og hvor, oplysningerne måtte befinde sig.
Samtykke:
Den enkelte klient afgiver samtykke ved underskrift på samtykkeerklæring, som opbevares sammen med
journalkortene. Klienten er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så klienten er fuldt ud
oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor oplysningerne måtte befinde sig. Klienten tilbydes
ligeledes en kopi af denne compliance, såfremt dette måtte ønskes. Oplysninger opbevares i
overensstemmelse med gældende lovgivning, eksempelvis lov om bogføring og regler for patientjournaler,
samt til brug ved eventuelle klager eller forsikringsforhold. Som udgangspunkt vil dine personlige
oplysninger blive slettet eller anonymiseret 5 år fra sidste behandling. I forbindelse med afgivelse af
samtykke, er klienten endvidere oplyst om, at denne kan trække sit samtykke tilbage, ligesom denne har
adgang til at klage til Datatilsynet.
Rettigheder:
FURisk fodpleje og velværes klienter er gjort bekendt med, at de til enhver tid har ret til at se de
oplysninger, der opbevares på dem samt retten til at få urigtige oplysninger rettet. Klienten har desuden til
enhver tid ret til at få slettet deres oplysninger, såfremt de måtte ønske dette. Dette vil dog forhindre
yderligere behandling hos FURisk fodpleje og velvære. Klienten har endvidere ret til at gøre indsigelse mod
direkte markedsføring, profilering samt at få flyttet sine oplysninger (dataportabilitet).
Videregivelse:
Nogle klienter er godkendt af deres kommune til at modtage udvidet helbredstillæg. FURisk fodpleje og
velvære udleverer ansøgning og kvittering direkte til klienten. Det påhviler således den enkelte klient selv at
aflevere sin ansøgning/kvittering til kommunen for at indhente evt. udvidet helbredstillæg, hvorfor FURisk
fodpleje og velære ikke udleverer klientoplysninger direkte til kommunen.
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