
 

 

Personvernerklæring  

Denne personvernerklæringen gjør rede for foreningens håndtering av innsamlede 

personopplysninger nødvendig for å utøve tjenester overfor medlemmer og andre. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er styreleder dersom ikke oppgaver er delegert.  

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til 

info@psykosyntese.net. 

Vi nevner også kort våre utøveres personvern overfor klienter. 

Medlemmer 

Fra våre medlemmer innhentes kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og 

epostadresse, samt personopplysninger som fødselsdato, kjønn, utdanning og erfaring. Disse 

opplysningene er grunnlag for å kunne godkjenne medlemskapet og gi informasjon knyttet til 

medlemskapet. Når man melder seg inn i NPF samtykker man derfor til 

at kontaktinformasjonen brukes til eksempelvis utsendelse av nyhetsbrev, invitasjon til 

arrangementer med mer. Ved avsluttet medlemskap slettes kontaktinformasjon og øvrige 

personopplysninger. 

Medlemmer kan gjerne sende e-post til foreningen, men alle virksomheter er sårbare for 

datatyveri og det bør derfor ikke sendes sensitivt innhold per e-post. Om slik e-post mottas, 

behandles den i enhold til innhold og blir deretter slettet. 

Ved påmelding til workshops og ulike andre arrangementer vil ikke personopplysningene bli 

brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. 

Utøvernes personvern overfor klienter 

Utøvere oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle 

behandlingsformålet. Fordi mange klienter ønsker å ha en åpen dør tilbake til terapirommet 

lagres personopplysninger og notater oftest i en periode på 5 år, med mindre annet er avtalt. 

Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre 

rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt 

lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, 

som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Klienter kan til enhver tid: 

- Trekke tilbake samtykket til behandling  

- Få innsyn i sine personopplysninger 

- Endre sine personopplysninger 

- Be om sletting av sine personopplysninger – herunder makulering av terapeutens 

arbeidsnotater 

- Avslutte avtaleforholdet 
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