Privacyverklaring Praktijk OrigIne 25 mei 2018
Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection
Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader
van de AVG is deze privacyverklaring op mijn website geplaatst. Wanneer u in mijn praktijk een therapietraject aangaat,
verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat (door uw handtekening hiervoor
te plaatsen op de behandelovereenkomst).
Bedrijfsgegevens
Praktijk OrigIne is gevestigd in Berkel-Enschot en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17245847. Het betreft een eenmanszaak waarvoor ik, Ine van den Heuvel, verantwoordelijk ben. Er zijn geen andere
personen in dienst en ik ben de enige die persoonsgegevens vastlegt, gebruikt en verwerkt.
Contactgegevens
Mail: contact@orig-ine.nl | Internet: www.orig-ine.nl
Telefoon: (06)19419297 | 013 5333722
Doel van de gegevensvastlegging
In deze praktijk worden door mij diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om
de therapeutische behandeling, de kennisgeving via mail over het aanbod in de praktijk, de dossierverplichting en de
financiële afhandeling correct te laten verlopen. Ik ben verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit
overeenkomt met de werkelijke identiteit, daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
Ik verwerk de volgende gegevens:
Naam en adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum en –plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
(namen en geboortedata eventuele kinderen), verzekering en relatienummer, huisarts en e-mailadres.
Dossier:
Ik ben door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving verplicht een dossier bij te houden van uw
persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens. Dit dossier bevat de digitale aantekeningen (opgeslagen in een
beveiligde computer) alsmede handgeschreven aantekeningen van elke sessie. Dit handgeschreven dossier alsmede
de persoonlijke werkaantekeningen van mij als therapeut, worden bewaard in een afgesloten kast. Je hebt altijd
recht op inzage, correctie, verwijderen en het meenemen van je persoonsgegevens en persoonlijke gegevens. De
handgeschreven werkaantekeningen voor mijzelf kunnen niet worden ingezien door de cliënt.
Het dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
Beroepsgeheim:
Als therapeut heb ik een beroepsgeheim en het is mijn plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het
uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke
toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. Informatie die verstrekt wordt, wordt altijd
eerst door u gelezen en goedgekeurd, voordat het wordt doorgestuurd naar bv. huisarts, bedrijfsarts, werkgever.
Er zijn een paar uitzonderingen op:
o Voor workshops en trainingen die ik in samenwerking met iemand anders doe, deel ik je gegevens met die
betreffende persoon. In het geval van de familieopstellingen met Ans Arts-Verhoeven en in het kader van
de training ‘De stilte doorbreken’ en psychodrama’s met Mijke van Gorp.
o Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te
gebruiken, in dergelijke situaties kan het beroepsgeheim worden doorbroken.
o Mijn bankzaken regel ik via RABO Bank. Zij verwerken de betalingen en hebben daarmee toegang tot de
gegevens op de nota.
o Administratiekantoor L. Baarendse in Berkel-Enschot verzorgt mijn boekhouding en mijn jaarrekening. Ik
deel mijn facturen, betalingsoverzichten en bankgegevens met hen. Dit betreft je naam, geboortedatum
en/of relatienummer verzekering, bankrekeningnummer en je adresgegevens.
o Mijn host voor mail en mijn website is Webreus uit Eindhoven. Ik deel je gegevens niet actief met hen maar
ze hebben in principe toegang tot mijn mail en mijn website.
Recht op intrekking van verleende toestemming
Bij de start van onze samenwerking vraag ik je in het behandelcontract om toestemming te geven voor het
verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken.
Klachten
Ook wil ik je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je
persoonsgegevens omga bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij deze.
Hartelijke groet,
Ine van den Heuvel, Praktijk OrigIne, Berkel-Enschot

