Privacyverklaring Praktijk Puur & Bewust

Praktijk Puur & Bewust, gevestigd aan Boterpotten 8, 4731 NX Oudenbosch, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.puurenbewust.nl Boterpotten 8, 4731 NX Oudenbosch M: +31628082017
Praktijk Puur&Bewust is ingeschreven bij de KvK onder nummer 65617606
Rita Woudenberg is eigenaar/therapeut en in die zin Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk
Puur & Bewust Hij/zij is te bereiken via welkom@puurenbewust.nl
Bescherming Persoonsgegevens
Praktijk Puur& Bewust neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Jouw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.
Jouw gegevens op www.puurenbewust.nl
Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt
aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een
aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer
uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers
van ActiveCampaign.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus
worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze
gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy
beleid van ActiveCampaign vind je hier.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling
middels een SSL-certificaat, wat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij
verwerken.
Tracking Cookies
Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een
cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing,
diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind
je hier.
Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten
hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken,
zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst
gevolgd wordt, maart we willen jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede
statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw
IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer
informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.
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Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de
desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al
onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze
verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens
langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Jouw privacy als cliënt in mijn praktijk.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren
en expliciet jouw toestemming vragen.
Praktijk Puur&Bewust werkt met het administratie programma MijnDiAd.
Hierin bewaar ik de cliënten dossiers. Ook worden via dit programma facturen gemaakt en verstuurd.
Bij MijnDiAd zijn jouw gegevens ook veilig, conform hun privacy beleid
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 15 jaar bewaard.
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Privacy op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat
u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult
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