Privacyverklaring (mei 2018)

Uw privacy is voor mij van het grootste belang. Met deze
privacyverklaring zal ik uitleggen hoe ik uw persoonlijke
gegevens bescherm in overeenstemming met de nieuwe
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de
EU ingaande 25 mei 2018.
Dit betekend dat al uw gegevens veilig zijn en dat er met de
grootst mogelijke zorg mee omgegaan wordt. Uw gegevens
zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
In die uitzonderlijke gevallen dat doorgeven van gegevens
of overleg noodzakelijk is(denk bijvoorbeeld aan overleg
met een huisarts of therapeut of doorgeven van gegevens
aan een letselschadeverzekering) zal dit altijd en uitsluitend
in overleg met u gebeuren. U kunt hierbij aangeven wat wel
en niet besproken/overlegd mag worden.
Wat en hoe wordt er genoteerd
Om tot een zo goed mogelijk behandelingsplan te komen
heb ik diverse (persoonlijke)gegevens van u nodig. Bij
het intakegesprek (zowel voor de ademhalingstherapie,
de sportmassage en de voedingstherapie) wordt altijd
uw naw gegevens genoteerd alsmede uw geboorte datum
en uw telefoonnummer. Uw naam en telefoonnummer
worden ook in mijn agenda vermeld bij het maken van een
(nieuwe)afspraak. Deze wordt bewaard in een afsluitbare
dossierkast en alleen door mij ingezien. Daarnaast wordt
het eventueel gebruik van medicatie, uw ziektebeeld en
lichamelijke en/of geestelijke klachten genoteerd. Alles
wordt op papier vastgelegd en niet, op geen enkele wijze,
gedigitaliseerd.
Uw dossier wordt 5 jaar na uw laatste bezoek bewaard
in een afsluitbare dossierkast in een afsluitbare ruimte.
Daarna wordt uw dossier vernietigd. U kunt op elk
moment binnen deze periode aangeven of het dossier
eerder vernietigd moet worden of dat er dingen uit
verwijderd moeten worden. U mag ten alle tijde uw
dossier inzien.

Geloofsovertuiging, geaardheid, politieke voorkeur,
burgelijke staat of andere prive aangelegenheden die
niets met de behandeling te maken hebben zullen u nooit
gevraagd worden. Mochten ze toch tijdens de behandeling
ter sprake komen dan zal het besprokene nooit genoteerd
worden. Dit zal dan ook nooit van invloed zijn op mijn
handelswijze betreffende de therapie of omgang met u.
De factuur voor een behandeling wordt aan het eind van
elke behandelingssessie overhandigd. Eventuele verzending
van facturen, dossiers of andere persoonsgebonden
gegevens worden in een envelop zonder logo naar u
verstuurd. Het is ook mogelijk u dit via e-mail toe te sturen.
Ook dit wordt in overleg met u gedaan.
Bij elke behandelingssessie (zowel van de
ademhalingstherapie, sportmassage als voedingstherapie)
wordt het verloop van de behandeling genoteerd. Ook
hierbij heeft u het recht om aan te geven wat wel en niet
genoteerd wordt.
Klachten
Als u niet tevreden bent over de bescherming van uw
gegevens kunt u dit aan mij kenbaar maken. We gaan
dan in overleg en zullen proberen een voor u zo passend
mogelijke oplossing te bieden. Wanneer dit voor u
niet voldoende is kunt u ook contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Tenslotte:
Marja Vermaas Natuurgeneeskundig Therapeut behoudt
zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina
voor het actuele privacybeleid.

