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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens.
Hieronder behandelen we de belangrijkste zaken, zoals die voor onze praktijk
gelden.
Verwerkingsregister & Privacyverklaring
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
verklaren we hierbij dat we de volgende gegevens vastleggen in uw dossier:
- persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen.
- behandelgegevens, werkaantekeningen en afspraken.
Dit doen we om het contact en de behandelvoortgang zo doelmatig mogelijk
te maken en te volgen, alsmede om gegevens die verband houden met uw
gezondheid beschikbaar te hebben.
De gegevens verwerken we in een digitaal dossier op onze beveiligde
computer.
Op papier gemaakte aantekeningen, door u aangereikt, of door ons
opgeschreven, scannen we en voegen we toe aan het digitale dossier, waarna
we de papieren versie vernietigen.
Gemaakte tekeningen of uitleg op het whiteboard in de praktijk fotograferen
we soms en die afbeeldingen voegen we dan toe aan het digitale dossier,
waarna we de oorspronkelijke versie vernietigen.
We nodigen u uit om dergelijke tekeningen eveneens te fotograferen.
Soms maken we, altijd uitsluitend met uw toestemming vooraf, videoopnamen van één of meer zittingen, ten behoeve van collegiale bespreking
en/of terugkoppeling aan uzelf.
Eventueel gemaakte video-opnamen wissen we, zodra het doel waarvoor ze
werden gemaakt is afgerond. Meestal is dat binnen enkele maanden.
De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar, ingaand na afloop
van de behandeling.
Binnen onze praktijk vindt regelmatig collegiaal overleg plaats ter
handhaving en verhoging van de kwaliteit van de behandeling.
We achten ons gebonden aan de beroepscodes zoals die zijn opgesteld door
onze beroepsverenigingen.
Voor onze praktijk geldt de NVP klachtenregeling en geschillencommissie.
Zie verder onze website en de folder Informatie voor Cliënten.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Behoudens noodsituaties, waarin sprake is van ernstig gevaar voor uzelf of
voor anderen, wordt aan derden geen enkele informatie over u verstrekt,
zonder dat u daar eerst expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor bepaalde informatieverstrekking
aan derden, dan kunt u die toestemming altijd weer intrekken.

Uw Rechten
Uw rechten zijn in de verschillende wetten als volgt vastgelegd:
- het recht op informatie over de verwerking van uw gegevens
- het recht op inzage in de gegevens
- het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
- het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te
worden’
- het recht op beperking van de gegevensverwerking
- het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
- het recht op overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
- het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde
besluitvorming
- het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard respecteren we deze rechten.
De enige beperking is gelegen in het feit dat we bij het verstrekken van
informatie en inzage in de gegevens ook rekening houden met de
bescherming van persoonsgegevens van andere personen.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Omdat we een kleine praktijk zijn en omdat we niet deelnemen aan
systemen voor elektronische gegevensuitwisseling is een aparte Functionaris
voor Gegevensbescherming niet van toepassing.
In het (onwaarschijnlijke) geval van een datalek zijn we verplicht daarvan
melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen we u daar ook
over inlichten.

