Privacyverklaring ‘samen sterk!’
Contextuele therapie
Relatiehulpverlening

Inleidend
Volgens de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is
het noodzakelijk om te beschrijven hoe binnen deze praktijk:
‘samen sterk!’, vertegenwoordigd door Gretha Simonse-Snoei
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Henri Dunantplantsoen 11
6671 BS Zetten
Tel. 06 104 549 47
KvK. 64061086

Persoonsgegevens
Voor de therapie worden persoonlijke gegevens van de cliënt vastgelegd of bewaard in een individueel
cliënt-verzameldossier met als doel de praktijkvoering en het hulpverleningstraject zorgvuldig te laten
verlopen. Voor aanvang van het traject wordt de potentiële cliënt daarover geïnformeerd: mondeling
in een kennismakingsgesprek, en via de website www.samen-sterk.info. Nadat men kennis heeft
kunnen nemen van de omgang met privacy wordt via een hulpvraag- en contactformulier vastgelegd
dat de cliënt akkoord gaat met het vastleggen van de gegevens die tijdens het hulpverleningsproces
worden verzameld.
De volgende gegevens worden gevraagd en bewaard: naam en adresgegevens, telefoonnummer
waarop men bereikbaar is, incl. emailadres. Daarnaast de volgende persoonlijke gegevens:
Geboortedatum en geslacht, beroep, gegevens betreffende burgerlijke staat, (eventuele)
gezinssamenstelling en het al dan niet kerkelijk meelevend zijn, eventueel met een nader genoemde
kerk of gemeenschap. Verder bevat het de door de cliënt beschreven hulpvraag en verwachtingen van
de cliënt en de hulpverlener t.a.v. het proces wat bereikt wil worden. Ook vindt er een ondertekening
plaats betreffende de betaalverplichting zodat alles in goede orde kan verlopen.
Verder wordt het verzameldossier gevuld met werkaantekeningen van de gesprekken en gebruikt
onderzoeksmateriaal t.b.v. de begeleiding / therapie. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard (na afloop
van de werkrelatie) in een afgesloten bewaarsysteem.
Clientgegevens worden niet gedeeld zonder toestemming van de cliënt. Wanneer delen noodzakelijk
is voor overleg met derden (huisarts, specialist, o.i.d.), dan vindt dat pas plaats na toestemming van
de cliënt. Dat wil zeggen dat deze daarvoor mondeling en schriftelijk toestemming geeft, schriftelijk
middels een ondertekend toestemmingsformulier.
De facturatie vindt plaats via een boekhoudprogramma dat gebruik maakt van de volgende
persoonlijke gegevens: naam, adres, bedrag en factuurdatum. Een factuur wordt geprint en
meegegeven of per mail verzonden. Om aan de wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen worden
deze gegevens 7 jaar bewaard.
Via de website worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld of benut.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd t.a.v. de omgang met uw privacy. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u deze telefonisch of in een gesprek bespreekbaar maken.
Vastgesteld op 23 mei 2018 door Gretha Simonse te Zetten.

