Privacy verklaring
Op deze pagina leggen we uit hoe Therapie Oudkerk omgaat met persoonsgegevens.
Privacy
Therapie Oudkerk hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Ik doe er alles
aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Therapie
Oudkerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
 zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens
 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
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. Het dossier bevat aantekeningen
over je gemoeds- en gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en
behandelingen die jij mij hebt verstrekt.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit je 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 jouw
expliciete toestemming.
 Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.
 je naam, adres en woonplaats
 je geboortedatum
 de datum van de behandeling
 een korte omschrijving van de behandeling
 de kosten van het consult
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen.
Hoe lang Therapie Oudkerk uw gegevens bewaart
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 20 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@therapie-zaanstad.nl. Therapie
Oudkerk zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op je verzoek reageren.
Beveiliging
Therapie Oudkerk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Therapie Oudkerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat
om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Analytische cookies
Analytische cookies dienen voor analyse van het website verkeer. Zo gebruik ik analytische cookies
om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in het
functioneren van de website. Voor het analyseren van onze website gebruiken ik Google Analytics.
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018 heeft Therapie
Oudkerk de volgende maatregelen genomen:






Het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met Google
Therapie Oudkerk heeft het delen van gegevens gedeactiveerd
IP Adressen worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen
Op de website van Therapie Oudkerk zijn geen tracking cookies actief
Er worden geen persoonsgegevens met andere Google diensten gedeeld

Door deze maatregelen hoeven wij je niet om toestemming voor het plaatsen van cookies te vragen
als je onze website bezoekt.
Toch liever geen cookies?
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw
browser. Op de website van de Consumentenbond staat beschreven hoe dit moet. Ook kun je via de
website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor
alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor Therapie Oudkerk. U kunt de browserplugin hier
downloaden.
Contact
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Therapie Oudkerk verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact ons op.
Therapie Oudkerk
Tel.: 0610672688
email: info@therapie-zaanstad.nl

