PLAN PRIVACY VOOR WET AVG 2018
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1

Persoonsgegevens die de organisatie heeft
NAW, BSN gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, ID nr., geboortedatum,
verzekeringsgegevens en intakegegevens.

2

Waar komen deze vandaan
NAW, BSN gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, ID nr., geboortedatum en
intakegegevens komen rechtstreeks van cliënt.

3

Met wie worden deze gedeeld
Alleen met toestemming van cliënt met verwijzer.
Alleen met toestemming van cliënt aan anderen, als die opgevraagd worden.
Toestemming altijd schriftelijk in dossier vastgelegd.

4

Beveiliging
Dossiers in afgesloten archiefkasten.
Mail via beveiligde omgeving zoals zorgmail.

5

Bewaartermijn
Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, zoals in onze sector is vastgelegd.

6

Rechten van cliënten
Cliënt kan inzage krijgen in dossier, heeft recht op kopie ed, correctie, recht op
vergetelheid en dataportabiliteit. Cliënt kan daartoe een verzoek doen.

7

Verzoek tot toegang
Klachten en geschillenregeling staat op de website.
Cliënt kan inzage krijgen in dossier, heeft recht op kopie ed, correctie, recht op
vergetelheid en dataportabiliteit. Cliënt kan daartoe een verzoek doen.

8

Doelstelling van gegevens verwerking
Het doel van de gegevens is dat deze nodig zijn voor het maken van een op de
cliënt afgestemde behandeling. Persoonsgegevens zijn nodig voor het checken
van recht op verzekering bij de zorgverzekeraar als het gaat om verzekerde zorg.

9

Toestemming
Toestemming is altijd schriftelijk.

10

Kinderen
In de praktijk worden geen kinderen in behandeling genomen, dus niet van
toepassing.

11

Datalek
Bij een datalek wordt deze gemeld aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de
cliënt.

12

Gegevensbescherming door privacy by desing en by default
Gegevens worden verwerkt binnen dit plan

13

Functionaris gegevensbescherming en data protection officer
De praktijk is een eenmanszaak, er is geen verplichting om deze functiontionaris
aan te stellen

14

Internationaal
De praktijk is gevestigd in Oldenzaal en Enschede internationaal zijn er geen
vestigingen.

15

Bestaande contracten
Er zijn contracten met de aanbieder van de boekhoudsoftware (Exact online),
accountant, Medicore (EPD) en zorgmail
Deze instellingen zijn op de hoogte van de AVG en op hun beurt ook verplicht aan
deze wet te voldoen.

