Privacy-verklaring
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese wet.
Daarin is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen
genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.
Ik leg de volgende persoonsgegevens vast:
- Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
- Geboortedatum van de cliënt(en)
- Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
- Verzekeringsnummer en/of BSN nummer
- Bij minderjarige cliënten ook het telefoonnummer van een van beide ouders
In het belang van de begeleiding/behandeling, leg ik tevens vast:
- Gegevens over gezondheid.
Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van
mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing
op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga
ik als volgt om met persoonsgegevens:
1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener
verplicht een medisch dossier bij te houden.
2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de
datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met
het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim
een geheimhoudingsplicht.
Ik informeer mijn cliënten:
- Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze en de tarieven.
- Ik informeer de cliënten tijdens het eerste telefonisch contact over dossierplicht en
behandelovereenkomst.
Met mijn cliëntendossiers werken:
- In principe alleen ik: ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode
heb ik een beroepsgeheim.
- Ik werk in mijn praktijk niet met een waarnemer voor behandeling.
- In geval van overlijden, heb ik een waarnemer voor mijn dossiers: Marjo ten Hagen (VBAG lid 2090820).
- Ik bespreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem.
Beveiliging persoonsgegevens:
- Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
- Ik werk tevens met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
- Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestanden.
- Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software
optimaal beveiligd is.
- Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
- Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken: In geval van een datalek zal ik deze melden en ernaar
handelen.
Externe personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens:
- De accountant, die de jaarrekening doet. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.
- De gegevens worden ook aan derden verstrekt indien daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
- Uw gegevens worden niet voor commerciële of goede doelen gebruikt.

Uw rechten:
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek
ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt
u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen
naar:
Katja Berger
Kottenseweg 75
7101 JN Winterswijk
info@katjaberger.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten.
Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [20-09-2020].
K. Berger kan deze privacyverklaring aanpassen.

