PRIVACYVERKLARING SOUL CARE
Gegevens die van u worden bijgehouden en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
Cliëntdossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat :
- Contactgegevens.
- Aantekeningen van persoonlijke gegevens en over uw gezondheid.
- Aantekeningen over de behandeling en van therapiesessie(s).
Uw dossier bevat eventueel:
- Gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete
toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.
- Een getekende behandelingsovereenkomst.
- Andere relevante bijlagen/documenten, bijvoorbeeld kopie van een e-mail.
- Na afloop van de therapie: een ingevuld evaluatie- en/of toestemmingsformulier.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog 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.
- Als u verzoekt om rapportage aan een derde.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 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 nota.
Nota
Op een nota voor therapie die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar
gevraagd worden: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, en de datum en prijs
van het consult.
Contactgegevens
Bij het eerste contact worden uw naam en telefoonnummer opgeslagen op mijn mobiele
telefoon en/of in het adresboek van het e-mailprogramma.
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De maatregelen die ik heb genomen om de gegevens te beschermen.
Als uw behandelende therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen:
- Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
- Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
- Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke
informatie die wordt verstrekt via het contactformulier versleuteld verzonden.
- Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.
- Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
Het cliëntdossier blijft 15 jaar bewaard in verband met de verplichting daartoe in de WGBO.
De kopie van de nota is onderdeel van mijn bedrijfsadministratie en blijft vanwege een
wettelijke (fiscale) bewaarplicht 7 jaar bewaard.
Contactgegevens (uw naam en telefoonnummer) op mijn mobiele telefoon worden circa 3
maanden na afloop van de therapie of het laatste contact verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.
Op grond van de WGBO heeft u als cliënt rechten, waaronder het recht op inzage in uw
dossier en het recht om te verzoeken om uw dossier langer of korter dan 15 jaar te bewaren.
Als u uw gegevens wilt inzien of wilt laten wijzigen vanwege onjuistheden, of als u een
verzoek wilt doen over de bewaartermijn van uw gegevens, kunt u daarover contact met mij
opnemen.

Als het privacybeleid van Soul Care wijzigt.
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en mijn diensten kunnen
veranderen. Ik behoud me dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. De actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.soulcare.nl.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
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