Privacy verklaring:
Uw privacy wordt door mij gerespecteerd. “Salud Arte”, gevestigd in het Therapeuticum Utrecht,
praktijk voor kunstzinnige therapie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
30259198 en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën onder
nummer 1362, streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk
omgaan met uw gegevens. Daarbij is de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) mijn
leidraad.
Categorieën persoonsgegevens:

Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken. De volgende gegevens zal ik verzamelen:
Persoonsgegevens; Naam, Geboortedatum, BSN nummer en Adres, Postcode, Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Betalingsgegevens
Tijdstip van de afspraak
Naam van uw zorgverzekeraar
Doeleinden gegevensverwerking:

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
Het inplannen van een mondelinge afspraak eventueel via whatsapp of email
Het maken van een factuur
Het maken van een behandelverslag aan u huisarts
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden:
Persoonsgegevens, zoals een verslag sturen naar een verwijzer, wordt enkel gedaan, indien u daar
zelf toestemming voor gegeven hebt.
Bewaartermijnen:
Voor het bewaren van persoonlijke behandelgegevens zal de wettelijke bewaartermijn uit de Wet op
de geneeskundige behandelovereenkomst van 15 jaar gehanteerd worden.
Beveiligingsmaatregelen:
Er zullen geen gegevens op een computer opgeslagen worden, er wordt enkel gebruik gemaakt van
een losse USB-stick. Deze USB-stick wordt enkel op locatie gebruikt en bewaard.
Persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten dossierkast. De ruimte is beveiligd d.m.v.
Microsoft beveiliging.
Uw rechten:
U heeft recht op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens. U kunt uw verzoek kenbaar maken
door een mail te sturen naar joseeniekus6@gmail.com, binnen 1 maand zal er op het verzoek
gereageerd worden.

Klachten indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens:
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop er met uw persoonlijke gegevens
omgegaan is, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De
contactgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens
Mijn contactgegevens:
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u daarover
persoonlijk contact met mij opnemen, Josée Niekus . Of per email, joseenieku6@gmail.com

