Privacyverklaring De Tweede Verdieping
Via www.haptonomie-coaching.nl worden via het contactformulier privacygevoelige
gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
De Tweede Verdieping acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden door De Tweede Verdieping dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd volgens de laatste normen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (AVG)
Dat betekent onder andere dat:
-

ik duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk.
Dat doe ikj via deze privacyverklaring.
ik u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens
te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage
te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Tweede Verdieping is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruiken en met
welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-5-2018.
Gebruik van persoonsgegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende
therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de
uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een
andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw 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 uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan
opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
haptotherapie’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult
Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.
Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen
via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Ingrid van Arendonk
De Tweede Verdieping
Haptonomie – Coaching – Training
Rijnwaterstraat 10
3063 HC Rotterdam
info@haptonomie-coaching.nl
06 19228524

