UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor
de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
ik, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,
dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het
cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis heb ik een waarnemingsovereenkomst met een collega
die bij ernstige ziekte en/of overlijden mijnerzijds de dossiers bewaart, en met uw goedkeuring, de
consulten overneemt.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult counselling’.
• de kosten van het consult
• de prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar
COOKIES
First step to Happiness maakt geen gebruik van cookies en verzameld geen gegevens via de website.
RECHTEN
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om First step to Happiness een verzoek
te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1
maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u

verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u
First step to Happiness verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden. Voor vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u contact maken met info@claassencounselling.nl Als u een klacht heeft over
de verwerking van uw persoonsgegevens door First step to Happiness, laat dit dan vooral aan mij
weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd
(https://) omdat First Step to Happiness gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden
gemaild naar First step to Happiness, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.
Digitale gegevens worden beveiligd met een wachtwoord en opgeslagen in een kluis. Doordat First
Step to Happiness de laatste versie update van alle software en installeert, zorgt First Step to
Happiness ervoor dat de software optimaal beveiligd is
WIJZIGINGEN
First step to Happiness gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het op de
hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.
VRAGEN
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn
privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt hiervoor het contactformulier op de
website gebruiken of een e-mail sturen naar info@firststeptohappiness.nl. First step to Happiness
behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U
bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze
privacyverklaring. Websitedienstverlening.nl raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen
zijn.

