Privacyverklaring
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hopen u hiermee helder en
transparant te informeren over onze wijze van omgaan met uw persoonsgegevens.
De praktijk houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Zo doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy. Verwerking van uw
persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor
ze worden verwerkt.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Indien het raadzaam is om overleg te plegen met andere disciplines
dan zullen wij dit altijd in overleg doen.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van ons privacy policy vragen heeft of graag even contact met ons wilt opnemen kan dit via de
contactgegevens vermeld in dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
administratieve doeleinden en uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. De grondslag voor deze
persoonsgegevens is de behandelovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de
volgende persoonsgegevens van u vragen:
-

Persoonsgegevens: voor- en achternaam, tussenvoegsel, adres, postcode, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, verzekeringsgegevens.

-

Overige gegevens: verwijzer/ huisarts, gegevens overige zorgverleners indien deze bij de
behandeling betrokken zijn.

-

Bijzondere gegevens: gegevens over uw gezondheid, BSN Nummer, data van de behandelingen,
beschrijving/ codering van de behandeling(en) en de kosten.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor het resultaat van de behandeling. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: De
belastingaangifte en financiële administratie.
Verder worden uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen
Makkink, Praktijk voor therapie en coaching verwerkt enkel persoonsgegevens van personen jonger dan 16
jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders of verzorgers.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd
van de behandelovereenkomst en daarna voor minimaal 15 jaar. Dit is een termijn welke op grond van de
wet is vereist. In de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht
een medisch dossier bij te houden.
-

De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar.

-

Voor medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 15 jaar die ingaat vanaf
het 18e jaar.

-

De bewaartermijn geldt ook bij het overlijden van de cliënt. Het overlijden is geen reden om het
dossier te vernietigen.

-

De aanvangstermijn is het moment dat de gegevens zijn opgesteld door de praktijk.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelingen zijn hiervoor getroffen:
-

Makkink, praktijk voor therapie en coaching hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op
alle systemen.

-

De therapeuten hebben een geheimhoudingsplicht binnen en buiten de praktijk. Alle therapeuten zijn
op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

-

Gasten hebben geen toegang tot het wifinetwerk.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de praktijk van
u heeft. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan). Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens over te laten overdragen aan uzelf
of direct aan een andere partij, indien gewenst. De praktijk kan hier om uw legitimatie vragen om
gehoor te kunnen geven aan dit verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt de praktijk u hierover
contact met Stefan Makkink op te nemen. Komt u er niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij
de autoriteit persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met
ons op
Makkink, Praktijk voor therapie en coaching
info@stefanmakkink.nl
0643437370

