Privacyverklaring
SAMSKARA, Praktijk voor Regressie Therapie, Zielsgerichte
Astrologie en Spirituele Trainingen verwerkt vanaf 25-5-2018 de
persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande
privacyverklaring.
Hoe wordt uw privacy gewaarborgd.
Conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de juridische relatie
tussen patiënt en hulpverlener geregeld. Het gaat daarbij onder meer om de informatieplicht, het
toestemmingsvereiste, het dossier, privacy en wilsonbekwame patiënten. Als therapeut/begeleider ben
ik gebonden aan het beroepsgeheim en dus heb ik geheimhoudingsplicht.
Persoonsgegevens
Voor een professionele behandeling moet wettelijk verplicht, een dossier worden aangelegd.
Samskara verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn behandeling/begeleiding.
In uw dossier worden de volgende persoonsgegevens opgenomen:
- Geboortedatum
- Voor- en achternaam
- Woonadres, huisnummer, postcode, woonplaats
- E-mailadres
- Telefoonnummer
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Indien dit voor de behandeling/begeleiding belangrijk is kunnen ook gegevens m.b.t.:
- Huisarts
- Godsdienst of levensovertuiging
- Gezondheid (psychisch en lichamelijk)
- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals bij melding bij Veilig Thuis, bijvoorbeeld huiselijk
geweld.
Uw gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte die alleen toegankelijk is voor mij als
therapeut/begeleider. Er worden onder geen beding informatie of gegevens over uw behandelingen
aan derden verstrekt zonder uw expliciete schriftelijk toestemming. Met betrekking tot facturen ten
behoeve van declaratie bij zorgverzekeraars wordt alleen relevante informatie verstrekt zoals;
- Geboortedatum
- Voor- en achternaam
- Woonadres, huisnummer, postcode, woonplaats
- Factuurdatum, Factuurnummer, Betalingskenmerk
- Behandeldatum en behandelcode
- Uw zorgverzekeraar en uw polisnummer
Bewaartermijn persoonsgegevens
De gegevens in het dossier blijven 15 jaar bewaard en uw gegevens in de financiële administratie
worden 7 jaar bewaard.
Inzien, aanpassen of overdragen van uw persoonsgegevens
U heeft recht tot inzage in uw dossier. U heeft recht correctie of verwijdering te verzoeken. U heeft
recht om schriftelijk toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of schriftelijk bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan
van een schriftelijk identiteitsbewijs.
Samskara, Praktijk voor regressietherapie, zielsgerichte astrologie en
spirituele trainingen.
Meer informatie: info@samskara.nl
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