Privacyverklaring: Psychologie Praktijk Smit
Deze privacyverklaring is van toepassing en geldig voor alle cliënten van de psychologie praktijk Smit.
De psychologie praktijk Smit is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere
sites en bronnen. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze site en het behandel
aanbod van de psychologie praktijk Smit.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of behandel aanbod, kunnen leiden
tot (onaangekondigde) wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.
Persoonsgegevens verwerkt door de Psychologie Praktijk Smit:
De psychologie praktijk Smit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Psychologie praktijk Smit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voordat u in behandeling komt bij de psychologie praktijk Smit vragen wij uw schriftelijk om
toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw toestemmingsverklaring bewaren
wij in uw dossier. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat of uw toestemming intrekt, kan de psychologie praktijk Smit u niet goed
van dienst zijn. Psychologie praktijk Smit kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
Geslacht
Opleidingsniveau
burgerlijke staat
Geboorteland ouders
BSN nummer

Tussenvoegsel
Geboortedatum
E-mail adres
Adresgegevens
Nationaliteit
Verzekerden nummer
Leefsituatie
Nummer identificatiebewijs

Mw. drs. Smit is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Zij is te bereiken via
info@gzpsycholoogsmit.nl of via telefoon nummer: 078-615 55 68
Doelstelling van het verwerken van uw persoonsgegevens:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):





Administratie doeleinden
Communicatie met u en de verwijzer
Het bieden van de door u gevraagde dienstverlening
Kwaliteitsmeting

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard:
De psychologie praktijk Smit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat wettelijk vereist is. De wettelijke bewaartermijn voor dossiers is 15 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de behandeling is afgesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Psychologie praktijk Smit geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige
afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Psychologie Praktijk Smit maakt gebruik van derden partijen (verwerkers) voor:



Het verzorgen van de (financiële) administratie
Het verzorgen van kwaliteitsmetingen

Psychologie Praktijk Smit verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten
de EU. Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij u of
hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven of wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen.
Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie
te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen,
dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring(uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt
u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier.
Inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens:
U moet daar schriftelijk om verzoeken. Uw schriftelijke gegeven toestemming voor het verwerken
van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment weer intrekken.U hebt te allen tijde het recht op
inzage van uw dossier, en u mag fotokopieën maken. U hebt geen recht op informatie die
vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken.
U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld opaanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is
weergegeven door de therapeut. Ok die opmerkingen blijven vanzelfsprekend in het dossier
bewaard. U hebt ook recht op een second opinion.U hebt het recht om uw dossier of delen daarvan
te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Voor alle rechten geldt dat wij in principe
in gaan op uw verzoek.
Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Psychologie praktijk Smit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij
registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.
Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens
dan zullen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@gzpsycholoogsmit.nl
Klachten: verwijzing naar website onder behandeling en klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met mevrouw Smit op te nemen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan
hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Naam praktijk:
Adres:
E-mail:
Telefoonnummer:

Psychologie Praktijk Smit
Poldermolen 2, 3352 TH Papendrecht
info@gzpsycholoogsmit.nl
078-615 55 68

