LIES DOMBURG

SHIATSU VOOR VROUWEN

Privacy Verklaring Shiatsu voor vrouwen

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van
toepassing, waardoor uw therapeut verplicht is u te informeren over en uw uitdrukkelijke
toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandel
Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens informatie over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de gegeven behandelingen.
Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming kan ik informatie die voor de behandeling
noodzakelijk is opvragen bij een andere hulpverlener, denk aan uw huisarts. Ook deze
informatie wordt opgenomen in uw dossier. Cliënten dossiers worden volgens de vereisten
van de WGBO 15 jaar bewaard.
De therapeut van Praktijk Shiatsu voor vrouwen doet haar uiterste best zorgvuldig en correct
met uw persoonsgegevens en medische gegevens om te gaan. Onbevoegden zullen geen
toegang kunnen verkrijgen tot uw dossier. Alleen uw behandelend therapeut of een
eventuele vervanger heeft toegang tot uw dossier. Als therapeut heb ik een wettelijke
geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim. Als verpleegkundige heb ik daartoe ooit de eed
afgelegd.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
•
•
•

om andere zorgverleners te informeren. Denk aan overdracht naar een andere
therapeut of bij afronding van een behandeling. Dit gebeurt enkel met uw expliciete
toestemming
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
Voor volledig geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling

Voor onze financiële administratie bewaren we de volgende gegevens: uw naam, adres en
woonplaats, uw geboortedatum, de datum en kosten van de behandeling en een
omschrijving van de behandeling (Shiatsu therapie of VLOWâBorstweefselbehandeling),
naam van uw verzekeringsmaatschappij en uw polisnummer.
Ten behoeve van een automatische betaling worden in de websiteomgeving van
www.liesdomburg.nl uw naam, adres, woonplaats, email en optioneel bedrijfsnaam + btwnummer opgeslagen. Bij een gratis boeking worden uw naam, email en optioneel
telefoonnummer opgeslagen.
Mocht ik anderszins van uw gegevens gebruik willen maken dan zal ik daarvoor eerst
uitdrukkelijk uw toestemming vragen. Voor aanvang van een behandeling of traject zal ik u
eenmalig vragen een behandelovereenkomst te tekenen. Deze behandelovereenkomst
wordt in uw dossier bewaard.

WWW.LIESDOMBURG.NL

CONTACT@LIESDOMBURG.NL

06-13732745

ASSENDORPERDIJK 4 8012 EH ZWOLLE

