
Personvernerklæring 
 Din informasjon er trygg hos meg! 

Jeg har taushetsplikt i henhold til Lov om alternativ behandling som viser til 
Helsepersonelloven. 

Behandling av personopplysninger: 
LeoLinda gestaltpraksis, organisasjons nummer: 915 834 515 (Damplassen AS), ved Leo 
Linda Haugland, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger til 
virksomhetens: 

• Klienter. 
• Kontaktpersoner hos kunder og leverandører. 

 
Eksempler på bruk av personopplysninger er: 

• Ansatte hos kunder eller klienter: 
• Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato. 
• Kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. 
• I tillegg: eventuelt navn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende. 

• Føre prosessnotater, journal i forbindelse med konsultasjoner. 
• Avtale timer. 
• Fakturering. 

 
Enkeltpersoner og klienter kan til enhver tid: 

• Trekke tilbake samtykket til registreringer som er basert på samtykke.  
• Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger. 
• Endre sine personopplysninger. 
• Be om sletting av sine personopplysninger. 
• Avslutte avtaleforholdet. 

 
Lagringstid for personopplysninger 
Jeg oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle 
registreringsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes, hvis ikke 
lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre 
rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid.  
 
Informasjonssikkerhet 
Jeg vurderer at beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning og vil sørge for at disse 
til enhver tid er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter. 
 
Overføring av personopplysninger 
Jeg kan utlevere personopplysninger (navn, epost og eventuelt telefonnummer og/eller 
adresse) til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun 
bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for 
virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold 
til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke 
fra den registrerte. 
 
Virksomheten bruker følgende databehandlere: 



• Fiken.no for kunderegister, økonomi og regnskap. 
• Kryptert skylagring i OneDrive.  
 

Bruk av informasjonskapsler (cokkies) 
Når jeg kommer i gang med informasjonskapsler på hjemmesiden www.leolinda.no vil jeg gi 
beskjed om dette lesere og valg og be om tillatelse på hjemmesiden.  
 
Klagerett 
Dersom du mener at min behandling av personopplysninger er i strid med relevante 
personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en skriftlig klage til meg direkte, men også 
Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet. 
 
Kontaktinformasjon 
Ta gjerne kontakt på epost leolindahaugland@hotmail.com eller telefon +47 993 11 908. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur, Oslo, 21.10.2022 
 
 


