PRIVACY BELEID

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy
verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met jouw
persoonsgegevens.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat
mogelijk aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen. Maar vooral zullen in jouw dossier jouw eigen verslagen terug te
vinden zijn. Ook worden in het dossier kunnen gegevens opgenomen die voor jouw behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere
zorgverlener bijvoorbeeld bij jouw huisarts.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
•
Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
•
Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier.
•
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
•
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
De verwerking van jouw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke
•
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van
•
jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de
•
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
•
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Dit dit geval zal ik jou daar eerst van op de
hoogte stellen en om jouw toestemming vragen.
Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil
•
wijzen en deze respecteer.
Verantwoordelijk ben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het
•
doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met mij wenst op te nemen kan dit via mijn contactpagina
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

•

•

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete
toestemming.
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

De gegevens in jouw cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist, 15 jaar bewaard.

