Center for ADHD persondatapolitik
Behandling af dine personoplysninger
Det overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi kan
gennemføre de aktiviteter, du har tilmeldt dig, og løbende kontakte dig i forbindelse med
aktiviteter der vedrører din tilknytning til Center for ADHD.
Du har til enhver tid ret til at se de oplysninger, der er noteret om dig, og kan til enhver tid
få slettet eller redigeret forkerte eller vildledende oplysninger.
Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv og dit barn, før vi ellers
ville have slettet dem. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor vi har journalpligt. Se
under personlige- og gruppesamtaler. De oplysninger vi typisk vil indsamle er:
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
E-mail adresse
Telefonnummer
Fødselsdag
CPR-nummer (hvis relevant i forbindelse med sygeforsikring Danmark)
Oplysninger om familieforhold opbevares alene for personer, for hvem
oplysningerne er relevante i forhold til vores journalpligt

Særligt ved deltagelse i forældretræningskurser
Ved afholdelse af forældrekursus vil vi bede om dit samtykke til, at sessionerne i
forældregruppen videooptages og at videooptagelserne anvendes til gruppeledernes
oplæring. Vi vil også bede om dit samtykke til, at Center for ADHD kan rette henvendelse
til dig, for at få din tilladelse til at dele af optagelserne, så de kan bruges til forsknings- og
oplæringsformål. Optagelserne er underlagt gældende databeskyttelsesregler, og vil blive
opbevaret og behandlet strengt fortroligt, og opbevares i to år.

Særligt for personlige- og gruppe-samtaler
Formålet med behandlingen af dine oplysninger er primært at opfylde journalpligten, samt
den fordel der er ved, at Center for ADHD har oplysningerne tilgængelige i forbindelse
med behandlingen.
Journalpligt betyder, at Center for ADHD skal skrive journal om dig (og dit barn), når du
deltager i samtaler med en psykolog. Denne journal er vi forpligtet af lov (psykologloven
Kapitel 1, § 6), til at opbevare hos os i 5 år, fra din sidste samtale med os. Journalen kan
både indeholde psykologens noter, samt tekst og tegninger udført under samtalerne.

Der vil ikke blive videregivet oplysninger til andre, uden du har givet dit udtrykkelige
skriftlige samtykke hertil. Undtagelse: Der kan videregives oplysninger, når der sker til
varetagelse af offentlige/private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser,
der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningerne angår.
Hvis klienten er under 18: Med denne samtykkeerklæring giver du tilladelse til, at dit barn
må deltage i samtaler med psykologer tilknyttet på Center for ADHD.

Særligt i forbindelse med PMTO
forældretræningsprogrammet
I forbindelse med deltagelse i PMTO forældretræningsprogrammet vil vi bede om
dit samtykke til, at terapeuten optager dig og dit barn/ børn i forbindelse med PMTOtimerne og anvende disse optagelser i nedenstående situationer:
•
•

PMTO-terapeuten modtager løbende vejledning på sit PMTO-arbejde denne vejledning foregår i grupper med andre PMTO-terapeuter
PMTO-terapeuten modtager løbende supervision på sit arbejde og kan tale om
enkeltsager i denne supervision

Optagelserne opbevares og behandles elektronisk efter de regler, der følger af Lov om
behandling af personoplysninger.

PMTO (Parent Management Training) er et evidensbaseret forældretræningsprogram, der
sigter mod at ændre adfærdsmønstre og øge det positive samspil i familien. Programmet
retter sig primært imod familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Vejledning,
undervisning og kvalitetskontrol er en integreret del af PMTO i Danmark og gennemføres i
samarbejde med Oregon Social Learning Center i Oregon, USA.
Alt materiale vil blive behandlet strengt fortroligt.
Nærværende samtykke afgives for ét år af gangen, og kan til enhver tid tilbagekaldes,
hvilket medfører sletning af materialet. Ligeledes slettes optagelserne ved udløb af
samtykket.

Særligt ved anvendelse af forældretræningsprogrammet
iKomet
I forbindelse med deltagelsen i iKomet behandler Center for ADHD dine
personoplysninger. Når du logger ind første gang, kan du læse mere om behandlingen af
dine personoplysninger, ligesom du altid kan se vores privatlivspolitik på vores
hjemmeside https://adhdcenter.dk/

Når du deltager i forældretræningsprogrammet iKomet hos Center for ADHD, afgiver du
en række oplysninger om dig selv og dit barn, og der indsamles oplysninger i forbindelse
med din korrespondance med den tilknyttede familieterapeut.
Vi vil i forbindelse med forældretræningsprogrammet give dig mulighed for at deltage i en
række spørgeskemaundersøgelser.

Personlige oplysninger om dig
Center for ADHD er dataansvarlig for dine oplysninger, og formålet med behandlingen er
at hjælpe dig og din familie til en bedre hverdag med forældretræningsprogrammet
iKomet. Som led i forløbet indsamles udover almindelige personoplysninger:
•
•
•

oplysninger om årsag til deltagelse i forældretræningsprogrammet, evt.
portrætfoto, adfærd, dagsrutiner, følelser, vurderinger
fortrolige personoplysninger som eksempelvis relevante sociale problemer og evt.
strafbare forhold
følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger

Personlige oplysninger om dit barn
Center for ADHD har også brug for dit samtykke til indsamling og behandling af
personoplysninger om dit barn, når du deltager i iKomet forløbet. Du kan kun give
samtykke, hvis dit barn er 0-13 år, og du har forældremyndigheden over barnet.

Tilbagetrækning af samtykke
Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Center for
ADHD på e-mail: info@adhdcenter.dk eller telefon 70 27 22 76.

