Privacy Policy
Hieronder beschrijf ik hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan wordt wanneer u gebruik maakt van mijn
dienstverlening. Ik hecht zeer veel waarde aan uw privacy en zal die altijd respecteren en beschermen.

U en ik

Deze Privacy Policy is bedoeld om duidelijkheid te geven over de verwerking van uw gegevens binnen mijn
praktijk; Yvonne Jongsma, Psychosociale hulpverlening en contextuele therapie, gevestigd aan de Rivierdijk 7,
3372 BE te Hardinxveld-Giessendam, Nederland. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 66747562.

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen u en mij wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van
persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving
op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens

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 en ik hanteer daarbij de criteria van mijn beroepsvereniging
(NVPA).
Ik houd mij aan de privacy-regelgeving. Dit betekent onder meer dat:
• ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er geen gegevens aan derden worden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming,
• ik mij houd aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen (indien noodzakelijk) voor de volgende doelen gebruikt worden:
• het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
• het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale overleg,
• het voeren van administratie ten behoeve van de facturatie.
Ik heb gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Dit bevat onder andere afgesloten opslag van uw
dossier en digitaal beveiligde toegang tot uw gegevens door middel van sterke wachtwoorden, versleutelde
opslag en transport.
De gegevens in het cliëntdossier blijven - zoals wettelijk vastgelegd voor mijn beroepsgroep - 15 jaar bewaard.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yvonnejongsma.nl.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd kunnen worden
wanneer u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding:
• uw naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult
Heeft u een vraag of opmerking over deze privacy policy, dan kunt u mailen naar info@yvonnejongsma.nl.
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