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Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen:
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie
de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de
privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw privacy:
In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor
een goed verloop van de therapie. Deze gegevens leg ik vast in een dossier. Dit is ook wettelijke
plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw hulpvraag, uw gezondheid
en het verloop van de therapie.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen, dit betekent onder andere dat ik er voor zorg dat
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier, ik heb geheimhoudingsplicht.
Uw casuïstiek gebruik ik voor supervisie en intercollegiale toetsing, uw gegevens zijn dan volledig
geanonimiseerd.
Op de factuur komen naam, adres, geboortedatum, de datum van de therapiesessie, een korte
omschrijving van de behandeling ( Individuele Gestalttherapie of Gestalt-Relatietherapie), de
prestatiecode ( voor de zorgverzekering) en de kosten van het consult. De factuur kunt/moet u zelf
aanleveren bij uw zorgverzekeraar voor declaratie.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet
wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Zonder verzoek tot
vernietiging blijven uw 15 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Deze website gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Er worden geen
andere gegevens verzamelt dan die informatie die u zelf hebt ingevuld in het contactformulier.

Website en contactformulier
Deze website wordt beheerd door mijzelf. Deze website wordt gehost op servers van een
Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een
verwerkersovereenkomst tussen de Therapeut en de hostingprovider. De verwerkersovereenkomst
met de provider kun je hier inzien: https://www.vimexx.nl/Verwerkersovereenkomst-Vimexx-14-052018.pdf

Links naar andere websites van derden
Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op
websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Ik ben niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Ik
raadt u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik
te maken.

