UW PRIVACY (AVG)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier
aanleg. Uw dossier bev at aantekeningen ov er uw gezondheidstoestand en gegev ens ov er de
uitgev oerde behandelingen. Uw persoonsgegev ens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk
beeld te krijgen v an uw gezondheidstoestand. Op basis v an deze gegev ens wordt de behandeling
uitgev oerd.
Ik doe mijn uiterste best om uw priv acy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:







zorgv uldig omga met uw persoonlijke en medische gegev ens,
als enige toegang heb tot uw gegev ens,
er v oor zorg dat onbev oegden geen toegang hebben tot uw gegev ens,
niet meer persoonsgegev ens v erwerk dan noodzakelijk is v oor het uitv oeren v an een release en
het uitv oeren v an de financiële administ ratie.
de bijzondere persoonsgegev ens (betreffende uw gezondheid) alleen digitaal bewaar op een
laptop met up-to-date software. Deze laptop bev indt zich, buiten openingstijden, in een
afgesloten ruimte.

De gegev ens uit uw dossier kunnen ook nog v oor de v olgende doelen gebruikt worden:






Om andere zorgv erleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
v erwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik v oor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Uw e-mailadres kan gebruikt worden v oor het toesturen v an de factuur en v oor een
Nieuwsbrief die ik incidenteel v erstuur.
Voor het opstellen v an een factuur. Slechts een klein deel v an de gegev ens uit uw dossier
wordt gebruikt v oor de financiële administratie. Deze gegev ens worden digitaal v erwerkt en
bewaard op een bev eiligde computer met up-to-date software.

Als ik v anwege een andere reden gebruik wil maken v an uw gegev ens, dan zal ik u eerst informeren en
expliciet uw toestemming v ragen.
Op de factuur die u per email ontv angt staan de gegev ens die door de zorgv erzekeraar gev raagd
worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgv erzekeraar. Gegev ens op de factuur: uw
geboortedatum, uw naam, adres en woonplaats, de datum v an de behandeling, een korte
omschrijv ing v an de behandeling en de kosten v an het consult.
De gegev ens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard. Vanuit de Algemene Verordening
Gegev ensv erwerking (AVG) heeft u de v olgende priv acy-rechten: uw geboortedatum en/of
relatienummer zorg v erzekeraar , Recht op data-portabiliteit , Recht op v ergetelheid, Recht op inzage,
Recht op rectificatie en aanv ulling, Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en
profilering Recht om bezwaar te maken tegen de gegev ensv erwerking.

