Praktijk Nicoline Hoos

Privacy verklaring
Praktijk Nicoline Hoos, gevestigd Morellenweg 17, 2321 DB in Leiden, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Praktijk Nicoline Hoos
www.praktijknicolinehoos.nl
Morellenweg 17
2321 DB Leiden
06-24222731
nicolinehoos@live.nl
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Praktijk Nicoline Hoos verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt en ten behoeven van het eigen proces.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- gezondheidsgegevens die gegeven worden in de gezondheidsverklaring
- Alle gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar persoonlijke situatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
Praktijk Nicoline Hoos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om te kunnen bellen of e-mailen over afspraken
- Om de cliënt te helpen in zijn/haar proces d.m.v. opbouw van dossier
- Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief
- Voor het verzenden van facturen
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via <email-adres>, dan verwijderen wij deze
informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Nicoline Hoos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Nicoline Hoos) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Nicoline Hoos bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Praktijk Nicoline Hoos bewaart jouw NAW gegevens, digitaal en op papier minimaal zeven
jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van het therapeutisch traject blijft
tien jaar bewaard om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken.
Verslaglegging wordt digitaal en op papier gedaan en beveiligd met een wachtwoord dan wel
achter slot en grendel bewaart. Indien jij jouw persoonsgevens en dossier na zeven jaar
vernietigd wil hebben stuur dan een mail nicolinehoos@live.nl
Delen van persoonsgegevens met derden
Voor het informeren van derden (je huisarts bijvoorbeeld) zal ik jouw gegevens alleen
gebruiken met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
Praktijk Nicoline Hoos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Nicoline Hoos blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

