PRIVACY STATEMENT INTERMEZZI TWELLO 2018

UW PRIVACY
Mijn praktijk voor Psycho sociale therapie “Intermezzi” is gevestigd aan de Sweelinckstraat
18, 7391 XS te Twello. Ik, Ada Bosscher, ben verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze gebruik ik alleen
voor mijn dienstverlening en ik deel deze niet met derden. Mocht het nodig zijn om
persoonsgegevens te delen, dan gebeurt dit pas na uw toestemming.
Contactgegevens:
Intermezzi
Sweelinckstraat 18
7391 XS Twello
T: 06-29192332
W: www.intermezzi.nl
E: info@intermezzi.nl
Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
BSN
E-mailadres
Bankrekeningnummer (wanneer u per bank betaald)
Delen van persoonsgegevens met derden:
Intermezzi geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut/
coach, 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. U verstrekt deze gegevens zelf. Na uw
toestemming kan ik noodzakelijke informatie opvragen bij andere zorgverleners,
bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Ik vind het belangrijk uw privacy te waarborgen. Hiervoor heb ik technische en
organisatorische maatregelen genomen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, zoals door u
aangegeven op de intakeformulieren
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut / coach 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
toestemming.
• Voor het gebruik tijdens mijn afwezigheid, wanneer u vervangende zorg wenst.
• Voor anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven -zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist- 15 jaar bewaard.
Let op: het gebruik van Whatsapp wordt binnen de AVG als niet veilig beschouwd. Ook
regulier e-mail verkeer is vaak niet beveiligd. INTERMEZZI maakt zowel voor emailverkeer als voor de website gebruik van beveiligde SSL-verbindingen.
U HEEFT :
Recht op inzage van uw persoonsgegevens, m.u.v. mijn persoonlijke aantekeningen
Recht op correctie en aanvulling
Recht op vergetelheid
Recht op dataportabiliteit/ gegevensoverdraagbaarheid
Recht op beperking van de verwerking
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Rechten van bezwaar
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van
uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar
info@intermezzi.nl.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota desgewenst kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• BSN
• de datum en duur van de behandeling(-en)
• een korte omschrijving van de behandeling als 'psychologische hulpverlening’ en de
betreffende prestatiecode
• de kosten van het consult

ELECTRONISCHE COMMUNICATIE:
Wanneer u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden
de door u verstrekte gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige behandeling
of afhandeling daarvan.
WEBSITES VAN DERDEN:
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met mijn websites zijn verbonden. In dat geval dient u de privacyverklaring van de
betreffende website(s) te lezen voordat u van de website gebruik maakt.
UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING:
Zo nodig wordt de inhoud van deze privacyverklaring aangepast en in de nieuwste versie
op de website geplaatst
COOKIES:
Wanneer gebruik wordt gemaakt van cookies, dan worden deze gebruikt om de website
beter te laten functioneren en het bezoek van mijn website te kunnen analyseren. De
gegevens die op mijn website van u gevraagd worden zijn nodig om uw vraag goed te
kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst. Uw gegevens
worden alleen door mij gebruikt en niet gedeeld met derden. Het gaat om het volgende:
-

de browser (bv. Internet Explorer, Chrome, Firefox)
het tijdstip en de duur van uw bezoek
welke pagina’s bezocht zijn
foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

VRAGEN OF KLACHTEN:
Heeft u vragen of klachten over de manier waarop ik met uw persoonsgegevens omga,
aarzel dan niet en neem contact met mij op.

