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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1 Persoonsgegevens die de organisatie heeft
NAW, BSN gegevens, intake gegevens, hulpvraag, diagnostische gegevens, persoonlijke gegevens zoals
door cliënt verstrekt, rapportages, alle overige gegevens mbt diagnostiek en behandeling
2 Waar komen deze vandaan
Gegevens komen worden door client gegeven:
NAW, BSN gegevens, persoonlijke gegevens rechtstreeks van cliënt/betrokkene(n)
Voortgang zorg/onderzoek. Psychologisch onderzoek. Inschrijfformulier.
Rapportage van derden altijd met toestemming van cliënt.
Startdatum en afsluiting. Data van sessies.
Verwijsbrief og verwijsgegevens door verwijzer, schriftelijk of in elektronisch dossier (KIS).
3 Met wie worden deze gedeeld
Alleen met toestemming van client met verwijzer.
Alleen met toestemming van client aan anderen, als die opgevraagd worden
Toestemming altijd schriftelijk in dossier vastgelegd.
4 Beveiliging
Dossiers in afgesloten archiefkasten
Mail via beveiligde omgeving zoals protonmail, zorroo.e-behandeling.nl en KIS van Vitalhealthsoftware
5 Bewaartermijn
Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar , zoals in onze sector is vastgelegd
6 Rechten van betrokkene en verzoek tot toegang
Client kan inzage krijgen in dossier, heeft recht op kopie ed, correctie, recht op vergetelheid en dataportabiliteit
Client kan daartoe een verzoek doen.

7

Doelstelling van gegevens verwerking
Doelslag van de gegevens is nodig voor het verlenen van goede zorg in het kader ven beroepsuitoefening
als gz-psycholoog.
NAW en BSN gegevens zijn nodig voor checken van recht op verzekering bij de zorgverzekeraar als het gaat
om verzekerde zorg.
8 Toestemming
Toestemming is altijd schriftelijk.

Kinderen
9 In de praktijk worden geen kinderen in behandeling genomen, dus niet van toepassing
Datalek
10 Bij datalekken worden deze gemeld aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de betrokkene
Gegevensbescherming door privacy by design en by default
11 Gegevens worden verwerkt binnen dit plan en voor geen ander doel.
Functionaris gegevensbescherming en data protection officer
12 De praktijk is een éénvrouwspraktijk, er is geen verplichting om deze functionaris aan te stellen.
Internationaal
13 De praktijk is alleen in Lage Zwaluwe, geen andere vestigingen, dus ook niet internationaal.
Bestaande contracten
14 Er zijn contracten met de aanbieder van de boekhoudsoftware (Manageware) en Zorroo.
Deze instellingen zijn op de hoogte van de AVG, en op hun beurt ook verplicht aan deze wet te voldoen.

OP WEBSITE GEPUBLICEERD
https://pratenendoen.nl/AVG-privacy-plan.pdf

Met dit overzicht voldoen zelfstandig werkende gz-psychologen
aan de zogeheten registerplicht uit de AVG

