Privacyverklaring Therapeut Françoise Pauluis, praktijk Movivre
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de
therapeut Françoise Pauluis, praktijk Movivre te Den Haag. Hierin lees je conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alles over de manier waarop jouw
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Jouw privacy
De via het contactformulier van www.movivre.nl verzamelde gegevens worden enkel
gebruikt om contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens bewaar ik, Françoise
Pauluis, alleen zolang deze voor de dienstverlening en de financiële afhandeling nodig is.
Als wij gaan samenwerken dan is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik,
Françoise Pauluis, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een
wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor je behandeling
noodzakelijk zijn en die ik pas, na jouw expliciete toestemming, opvraag bij een andere
zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
•

•
•
•

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen maar met expliciete
toestemming van de cliënt;
Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van de therapeut. Dit gebeurt
alleen maar met expliciete toestemming van de cliënt;
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat de therapeut een factuur kan opstellen.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij
eerst de cliënt informeren en expliciet zijn of haar toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
(WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens, zodat je deze kan declareren bij
je zorgverzekeraar:
•

Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, relatienummer zorgverzekering.

Beveiliging
Françoise Pauluis, praktijk Movivre, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website, www.movivre.nl,
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. De computer van praktijk Movivre is
beveiligd met een wachtwoord en de papieren dossiers worden bewaard in afgesloten
kasten.
Mocht jij het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met Françoise Pauluis, praktijk Movivre, via de
contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
Verwerkersovereenkomsten
De therapeut heeft verwerkersovereenkomsten met de volgende partijen gesloten:
- Du-llens Websolutions (Beheer website en mailbox)
- Van Dongen Advies (Administratie en Belasting)
Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
- Je kunt een verzoek indienen om inzage te verkrijgen in jouw persoonlijke gegevens
en dossier.
- Je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere
dienstverlener.
- Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens
mits deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
- Mochten wij er niet samen uitkomen, mijn antwoorden op jouw verzoek/ klacht niet
leiden tot een acceptabel resultaat, dan heb je het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Françoise Pauluis,
praktijk Movivre, via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
Versiebeheer
Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het
laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.
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