Privacyverklaring Basis voor Groei
In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens ik van u vastleg en hoe ik met uw
gegevens omga, wie er wel of niet toegang toe hebben.

Bedrijfsgegevens:
Praktijk voor haptonomie 'Basis voor groei' is een eenmanspraktijk voor individuele
begeleiding van (jong)volwassenen vanaf 16 jaar en voor relatietherapie.
Websites:
contactadres:
mailadres:
telefoon:

www.basisvoorgroei.nl, www.haptonomienieuwegein.nl
Tramstraat 2a, 3434 CE Nieuwegein
dick@basisvoorgroei.nl
0654727472

Gegevensvastlegging
Doel
Voor het op een adequate wijze behandelen en begeleiden van cliënten is het noodzakelijk dat ik
persoonlijke gegevens noteer. Dit gebeurt in een cliëntendossier, waarin alléén uw gegevens staan.
Daarbij ben ik als therapeut gehouden aan wettelijke regels, met name die van de AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming) aangaande de privacy.
Daarnaast zijn de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden
waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend
vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit
noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte
heeft).
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3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

welke gegevens
Ik leg in uw dossier normaal gesproken gegevens vast.
 NAW gegevens
 Telefoonnummer, mailadres
 Geboortedatum
 Huisarts, zorgverzekering
 Beroep, opleiding
 Medicijngebruik
 Roken, drinken, drugsgebruik
 Lichamelijke en psychische gezondheid en evt. klachten
 Uw hulpvraag: wat is de reden dat u mijn hulp inroept, wat zijn uw doelen.
 Gegevens over gebeurtenissen in uw leven, voor zover van belang voor de therapiesessies
 Per sessie: wat is er besproken, gedaan, in grote lijnen
 Naam, leeftijd, beroep, opleiding van ouders en eventuele broers en zusters
 Naam, leeftijd, beroep, opleiding van partner en kinderen

wie heeft toegang
Ik ben de enige die gebruik maakt van deze gegevens en er toegang tot heeft. Op geen enkele wijze
zal ik deze gegevens met iemand delen (collega, verwijzer, huisarts, vervanger) zonder hiervoor uw
nadrukkelijk toestemming te hebben, schriftelijk of per mail.

beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
Uw cliëntendossier is een elektronisch dossier, dat zich uitsluitend op mijn laptop bevindt.
Mijn laptop is beveiligd met wachtwoord en voor het openen van uw dossier is opnieuw een (ander)
wachtwoord nodig. Uw dossier wordt niet gekopieerd op een netwerk en staat niet in de cloud, niet
op datastick of ander opslagmedium. Uitsluitend voor het periodiek maken van een back-up gebruik
ik een externe harde schijf; ook deze is weer beveiligd met wachtwoord.
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bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers is 15 jaar. Zo lang zal ik uw gegevens bewaren.
Indien u niet wilt dat uw gegevens nog langer door mij worden bewaard heeft u het recht dit van mij
te verlangen. Hiervoor heb ik een schriftelijke verzoek van u nodig, voorzien van handtekening. Ik
moet namelijk kunnen aantonen dat ik op uw verzoek niet meer voldoe aan de bewaartermijn van
jaar.

recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
(dataportabiliteit)
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw gegevens, alsmede het verkrijgen van een kopie.
Ook heeft u het recht om mij gegevens uit het dossier te laten verwijderen of onjuiste gegevens in
uw dossier door mij te laten corrigeren. Hiervoor heb ik een schriftelijke verzoek van u nodig,
voorzien van handtekening. Ik moet namelijk kunnen aantonen waarom ik bepaalde gegevens niet
(meer) vastleg.

recht op intrekking van verleende toestemming
Voor toestemming die u mij heeft gegeven, b.v. om (een deel van) uw gegevens met (een) ander(en)
te delen, heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

cookies
Als u mijn website bezoekt, worden er geen cookies op uw computer gezet. Als u mij via de site een
bericht stuurt, zal ik de gevraagde gegevens (mailadres en telefoonnummer) uitsluitend gebruiken
voor communicatie met u.

recht om een klacht in te dienen
Indien u van mening bent dat ik mij niet houd aan de wettelijke regels op privacybescherming, kunt u
mij daarop aanspreken, uiteraard. Als u van mening bent dat ik, ook daarna uw privacy schendt,
heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
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