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Dataansvarlig: 
 
Kirstine Ørts Thingstrup 

Terapi og Udvikling 
 
CVR 30428013 
Kirstine Ørts Thingstrup 
Hvolbyvej 1, 7570  Vemb 
Tlf : 24931245 
Mail adr:   mail@kirstine-oerts.dk 
Hj. side  :   www.kirstine-oerts.dk  

Psykoterapeut MPF, og 
uddannet sygeplejerske og 
sundhedsplejerske. 
 
 
 
Sikker mail hos One.com 
SSL certificeret  

Formål  Virksomhedens formål 
er at tilbyde psykoterapi til 
voksne, samt børn og unge.  
Desuden at yde parterapi og 
familieterapi.   
I grupper er formålet at fremme 
den enkeltes personlige udvikling 
og heling, samt understøtte de 
processer, der kan ske på 
gruppeplan.  

 
At yde psykoterapi og afholde 
terapeutiske kurser. 
Supervision til studerende på 
Vedfelt Instituttets uddannelse 
til Integrativ Psykoterapeut MPF.  

Kategorier af registrerede 
oplysninger 

Kategorier af registrerede 
personer 

1. Klienter 
2. Studerende 
3. Kursister 
4. Samarbejdspartnere 

 

Oplysninger  Navn og adresse: 
Telefonnummer: 
Mailadresser: 
 
 
 
Journalisering:  
 
 
 
Supervisionsrapporter:  

Data findes på håndskrevet 
journal, som er aflåst og for 
kursisters vedkommende på 
computer med personlig 
sikkerhedskodning 
 
Håndskrevne journal med noter, 
der er relevante for terapien. 
Dette opbevares i aflåst skab. 
 
Rapporter gemmes på computer 
med sikkerhedskodning . 
Papirer i aflåst skab. 

Sletning  Journaler:  
 
 
 
 
Supervisions rapporter: 
 
Oplysninger om kursister: 

Journaler opbevares i aflåst skab. 
Klienten kan til enhver tid bede 
om at journalen destrueres. 
Destrueres ellers efter 5 år uden 
aktivitet.   
Slettes når den studerende har 
afsluttet sin uddannelse. 
Findes på sikkerhedskodet 
computer. Slettes efter 
anmodning og senest efter 5 år 
uden deltagelse på kursus. 
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Tekniske og organisatoriske 
Sikkerhedsforanstaltninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikker mailsystem og 
hjemmeside 
 

Tekniske materialer 
 
Computer, Ipad og Iphone har  
personlig sikkerhedskode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krypteret mailsystem og  
SSL Certifikat 

Fysiske materialer  
 
Journaler og andre papirer med 
navn, telefonnr og mail adresser 
opbevares aflåst. 
 
Personfølsomme data på 
computer er gemt på krypterede 
filer.  
 
Ingen personer er registreret 
med cpr oplysninger.  
 
Ingen aftalekalender på 
elektroniske medier. 

Virksomheden er enmandsejet  Ingen ud over indehaver   
Kirstine Ørts Thingstrup har 
adgang til personfølsomme data. 
  

 

Supervision  
 
 
 
 
 
Samarbejdspartnere 

Ved egen supervision på Vedfelt 
Instituttet, Hillerød eller hos 
uddannelses ansvarlig Torben 
Hansen Nr. Snede anvendes kun 
anonymiseret materiale. 
 
Deling af oplysninger, med 
samarbejdspartnere fx læger 
eller ansatte i kommuner, vil 
altid kun forekomme sammen 
med de involverede. Når det ikke 
er muligt, vil der foreligge en 
skriftlig tilladelse fra den eller de 
involverede parter.  

Journaler medbringes ikke til 
supervisionen, kun 
anonymiserede notater. 
 
 
 
Materialer der medtages til 
møder med samarbejdspartnere 
vil blive medbragt på 
sikkerhedskodet computer eller, 
hvis det er medbragt i papirform 
vil det være anonymiseret  

 


