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Privacyreglement verkorte versie.
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 juni 2018.
Dank voor het vertrouwen dat u in mij / mijn praktijk stelt. Het is mijn verantwoordelijkheid om uw
privacy van uw persoonsgegevens of die van uw kind, in acht te nemen. Via dit privacyreglement wil ik u
laten weten hoe ik dat doe. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze
gegevens verzamel en hoe ik met deze verzamelde gegevens om ga.
Gebruik van mijn diensten
Wanneer u zich aanmeldt via het mailadres dat op mijn site aangegeven staat dan zal ik uw mail
beantwoorden. Als er verder geen mailcontact volgt, dan zal ik , na mijn beantwoording van de mail, uw
mailadres uit mijn adressenbestand verwijderen.
Mocht uit het mailcontact een persoonlijk contact voortvloeien, dan zal ik uw mailadres in mijn
adressenbestand bewaren tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.
Uw persoonlijke gegevens noteer ik in een papieren dossier. Dit dossier wordt bewaard in een af te
sluiten dossierkast, waar ik alleen toegang toe heb. Wanneer ik de ruimte verlaat waarin zich de
dossierkast bevindt, dan zal ik er zorg voor dragen dat de dossierkast afgesloten is, zodat derden geen
toegang hebben tot deze dossierkast.
Na afsluiting van het behandeltraject zal het dossier 15 jaar worden bewaard in een af te sluiten
dossierkast, waarvan ik de enige ben die hier toegang toe heeft.
Deze persoonlijke gegevens heb ik nodig om u van dienst te kunnen zijn.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar.
Dit doe ik door de mail te printen en deze toe te voegen aan het al reeds bestaande papieren dossier. De
mail zal na het printen verwijderd worden van mijn computer. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke
gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacyreglement tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden
Inhoudelijke informatie wordt alleen aan derden gegeven wanneer het gaat om een verwijzer die de
opdrachtgever is voor de behandeling, zoals een huisarts, arbodienst, WMO of wanneer het gaat om een
cliënt die valt onder de jeugdwet.
Andere partijen krijgen alleen inhoudelijke informatie nadat u als cliënt daar toestemming voor hebt
gegeven
Veranderingen
Dit privacyreglement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyreglement.
Mochten er aanpassingen of veranderingen zijn dan zal ik deze duidelijk communiceren.
Keuzes voor persoonsgegevens
De cliënten hebben het recht tot het inzien, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke gegevens
die op enig moment aan mij zijn verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestand wilt laten halen, kunt u contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacyreglement voldoe. Als u vragen heeft over dit
privacyreglement, kunt u contact met mij opnemen:
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