Privacystatement
Via de website www.allegorie-coaching.nl en www.geenlabels.nl (een website van Allegorie interim
management en coaching, verder te noemen Allegorie), worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Allegorie vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel
belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de
verwerking houd ik mij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent
onder andere dat ik:
•
•
•
•
•

duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze
privacyverklaring;
mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;
jou eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook te eisen van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welke
doelen. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Als je de website gebruikt, kan je de volgende persoonsgegevens achterlaten via het contactformulier:
•
•
•

je naam;
je e-mailadres;
persoonsgegevens die je openbaar maakt in het contactformulier op de website. De inhoud van
een bericht kan bijvoorbeeld ook gegevens over jouw gezondheid bevatten. Deze gegevens
worden niet op een server van een derde partij bewaard maar komt rechtstreeks bij Allegorie
terecht. Ik maak deze gegevens niet openbaar.

Bij het aangaan van een kennismakingsgesprek en/of vervolgtraject worden verder de volgende
gegevens van je bewaard:
•
•
•
•
•
•

Naam, adres, postcode, woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer en e-mail
Huisarts;
School of werkgever
Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders bij
minderjarige cliënten (tot 16 jaar)

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens
vast:
•
•
•

Godsdienst of levensovertuiging;
Gezondheid;
Zaken m.b.t. de seksualiteit;

•

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door
jeugdzorg of andere zorg instantie, geweldconflicten in het gezin etc.

Ik leg geen Burgerservicenummer (BSN) vast.

Doeleinden van verwerking
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de
beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire
Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik
persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
2. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of
complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
3. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16
jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het
dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er
bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is
dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.
Wilsbekwame patienten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen
voor doorbreking van de geheimhouding.
Daarnaast verwerk ik jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•

het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.
het mogelijk maken van het kwalitatief goed leveren van de dienst;
het mogelijk maken administratie te voeren.

Bewaartermijnen
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend
vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit
noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we je gegevens
nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen
beantwoorden.

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw
gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen.

Wie er daadwerkelijk werken met de cliëntdossiers
Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een
beroepsgeheim. Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk.
Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers)
Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord op een
externe harde schijf. Hiervan maak ik regelmatig een back-up op een eveneens versleuteld en
beveiligd met een wachtwoord externe harde schijf. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van
mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is
In plaats van aantekeningen worden gesprekken opgenomen op een voice-recorder.
Geluidsbestanden zijn nooit relateerbaar naar de cliënt omdat er geen verdere gegevens worden
bewaard en de bestandsnaam is niet relateerbaar naar de cliënt. Geluidsbestanden worden op een
externe versleutelde en beveiligde harde schijf bewaard totdat deze digitaal zijn verwerkt in het
cliëntendossier. Hierna worden geluidsbestanden definitief verwijderd.

Cookies
Allegorie-coaching.nl maakt zelf geen gebruik van cookies. Het is mogelijk dat derden dit wel doen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites
te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons
contactformulier. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw
persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Allegorie interim management en coaching
Lage Stee 9
4847 BJ Teteringen
mpm@allegorie-coaching.nl
mpm@geenlabels.nl
+31630042264

KVK: 67247172
BTW: NL145305235B01
IBAN: NL26ABNA0505070944

