Jouw Privacy
Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in alle lidstaten van de Europese Unie.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens
ben ik, Suzan Westenberg, als zelfstandig ondernemer gevestigd in Breda, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 82908028.
Hoe ik omga met jouw gegevens
Via mijn website kun je contact met me opnemen of je aanmelden voor een intakegesprek
via de E-mail button. Daarvoor vraag ik je toestemming om bepaalde gegevens te delen,
zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Na aanmelding verzoek ik
je ook om het intakeformulier ingevuld terug te sturen met daarin achtergrondinformatie over
je specifieke hulpvraag. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor mijzelf en ik zal deze
gegevens nooit doorgeven aan derden zonder jouw toestemming.
Privacyverklaring
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw therapeute, een dossier
aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat
aantekeningen over je hulpvraag en notities van sessies.
In het dossier worden indien van toepassing gegevens opgenomen die voor jouw
begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij
een andere zorgverlener of een huisarts. Als therapeute heb ik als enige toegang tot de
gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ik
zal jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•
•

zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
•
•
•

Voor het informeren van andere zorgverleners en een huisarts indien nodig. Dit
gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor financiële
administratie, zodat ik, of een 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.
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 20 jaar bewaard.
Privacy op de factuur voor psychosociale therapie
Op de factuur die je ontvangt voor een consult psychosociale therapie, staan de gegevens
die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je
zorgverzekeraar.
•
•
•
•
•
•
•

Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
BSN nummer
Polisnummer zorgverzekeraar
Datum van de behandeling
Korte omschrijving: ’Prestatiecode 24504 Consult psychosociale therapie’
Kosten van het consult

Mijn website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens
AVG. De inhoud van mijn website is alleen zichtbaar via inlogcodes. Deze codes zijn alleen
bij mij en mijn hostingorganisatie bekend. Wanneer je je opgeeft voor begeleiding, ontvang
ik je gegevens rechtstreeks in mijn E-mailbox.
Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt ten alle tijde het recht
om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd
aanspreken.
Vragen of opmerkingen
Heb je na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen of opmerkingen omtrent je privacy,
neem gerust contact met me op via suzan@suzanwestenberg.nl

