Privacy policy
Uw privacy AVG Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Terra Cotta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe Praktijk Terra Cotta
omgaat met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Terra Cotta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
behandelingen. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw
dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw
dossier kunnen 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 uw expliciete
toestemming.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zoals het opstellen van de factuur.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven
15 jaar bewaard, zoals vereist in de wet op de behandelovereenkomst.
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
•
•
•
•
•
•

Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
Zorgverzekering / polisnummer
Datum van de behandeling
Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld lichaamsgeorienteënterde
Psychotherapie
Kosten van het consult

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Terra Cotta verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
• De expliciete toestemming voor ontvangst van de Nieuwsbrief op het intake formulier
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Terra Cotta volgende persoonsgegevens van u
vragen:
• Voor en Achternaam
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Terra Cotta opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de gedurende de periode dat men aangemeld is.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!
Contactgegevens
Praktijk Terra Cotta
De Ruyterstraat 65
6512 GB Nijmegen
06-41139820
info@terracotta-nijmegen.com

