PRIVACYVERKLARING
Psychologenpraktijk de Kiezelsteen hecht belang aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vanaf
2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze privacy regelgeving
zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wettelijk is geregeld dat GZ-psychologen
een dossier moeten aanleggen voor cliënten. De praktijk zal uw privacy zo veel mogelijk waarborgen,
door zich te houden aan deze wettelijke privacy regelgeving. Daarnaast is Psychologenpraktijk de
Kiezelsteen KIWA gecertificeerd. Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan de landelijke en wettelijke
kwaliteitsnormen voor de zorg.
1. Informatie over de praktijk
Praktijknaam

: Psychologenpraktijk de Kiezelsteen

Adres

: Dr. Grashuisstraat 8

Postcode/woonplaats

: 7021CL Zelhem

Telefoonnummer

: 0314-844248

E-mailadres

: contact@dekiezelsteen.nl

Praktijkhouder en functionaris gegevensbescherming: Sandra van der Werff-Faay

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Uw persoonlijke gegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt. In eerste instantie worden
uw gegevens verzameld om een correct medisch dossier te kunnen aanleggen en vervolgens zijn uw
gegevens ook van belang ten behoeve van de correspondentie en de financiële afhandeling van uw
behandeling .

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Ten behoeve van bovenstaande doelen worden uw persoonsgegevens en de gegevens rondom uw
gezondheid c.q. functioneren in een elektronisch patiëntendossier opgeslagen in de cloud (zoals
naam/adres/tel. nr./ mailadres/BSN/burgerlijke staat/diagnostische en behandelinformatie) bij een
Nederlandse gecertificeerde softwareleverancier.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden verwerkt door een gecertificeerde aanbieder van medische software (E-praktijk
van Manage Warepro. Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming
((NEN7510-compliant). Uw gegevens worden beschermd, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot
deze gegevens.
De praktijk heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht en heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten
met de softwareleverancier, die zorg draagt voor de registratie en afhandeling van uw behandeling.
Indien derden inzage willen krijgen in uw gegevens, kan dit enkel plaatsvinden indien u daartoe
toestemming hebt gegeven.

5. De bewaartermijn
Uw gegevens zullen worden bewaard volgens de richtlijnen van de wet op de behandelovereenkomst.
Op dit moment is de wettelijke geldende bewaartermijn 15 jaar. Na deze bewaartermijn worden uw
gegevens vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft recht op inzage in uw dossier. Het dossier is eigendom van de praktijk. Voor inzage in het
dossier zullen de richtlijnen vanuit de beroepsvereniging het NIP (Nederlands Instituut voor
Psychologen) gehanteerd worden.
Voor kinderen onder de 12 jaar oud oefenen de gezaghebbende ouders de rechten van het kind uit.
Voor kinderen van 12 jaar en ouder, maar onder de 16 jaar kunnen zowel het kind als de
gezaghebbende ouders de rechten van het kind uitvoeren. Voor kinderen vanaf 16 jaar oud, geldt dat zij
hun rechten zelfstandig uitvoering mogen geven.

7. Heeft u vragen over deze privacyverklaring?
Neem in dat geval contact met de praktijk op via bovenstaande praktijkgegevens. Mocht het nodig zijn
om een klacht in te dien met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u deze
klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

