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Ten behoeve van het opnemen van contact, de behandeling, facturering en eventuele
declaratie bij zorgverzekeraar legt de kunstzinnig therapeut een aantal persoonsgegevens
van u vast. U geeft hiervoor schriftelijk toestemming tijdens het intakegesprek middels de
behandelovereenkomst.
De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. Als cliënt heeft u het recht eerder verleende toestemming in te trekken en
persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen. Dit mag
zonder opgave van een reden. Om een verzoek tot verwijderen in te dienen kunt u mailen
naar info@de-plek.nl.
Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met
betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Welke gegevens
Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor
behandeling, facturering en declaratie.
Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO)
worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten
behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer,
geboortedatum, datum van behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.
Bewaartermijn
Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard.
Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen op de computer,
zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De therapeut heeft wettelijke
geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als
daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt.
Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt
worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van
informatieoverdracht gekozen.
Wat zijn de rechten van de cliënt?
•
•
•
•
•
•

•

Als cliënt heeft u de volgende rechten:
Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
Recht op inzage. De cliënt mag zijn gegevens inzien.
Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt
worden te wijzigen.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten
verwerken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel:
het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij De Plek – voor kunstzinnige therapie
wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Als u wilt weten welke gegevens de kunstzinnig therapeut van u heeft opgeslagen (en of
deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat,
dan kunt u de therapeut schriftelijk of via mail (info@de-plek.nl) verzoeken om deze te
corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.
Vragen en klachten
Voor vragen rondom privacy kunt u contact opnemen via info@de-plek.nl of telefonisch via
03-11482891. Als cliënt heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens wanneer de therapeut bovengenoemde niet naleeft. Dit kan via deze link.

