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Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van 

diensten van de praktijk en/of omdat je deze gegevens zelf aan de praktijk verstrekt. Het gaat hierbij om 

jouw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, 

Burgerservicenummer (BSN), e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 

(bijvoorbeeld mondeling, in correspondentie of telefonisch). 

De website van Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, gebruikt alleen technische functionele cookies 

en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat 

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze 

cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je 

afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser, 

verwijderen. 

De website van Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 

over websitebezoekers die jonger zijn dan16 jaar. Het is echter niet te controleren hoe oud een 

websitebezoeker is. Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn 

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming.  

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, of als je als ouder of 

verzorger een minderjarig kind meldt voor therapie bij Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, dan 

worden jouw contactgegevens vastgelegd om met jou te kunnen communiceren.  

 

Bij aanmelding voor therapie, legt Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, je contactgegevens vast om 

contact met je te kunnen opnemen als dit nodig is. Voor een goede behandeling is het ook nodig dat 

Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, een dossier aanlegt. In jouw dossier komen relevante 

aantekeningen over je gezondheidstoestand, je levensloop, gezinssituatie en het verloop van de 

begeleiding. In je dossier kunnen ook bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd (Zoals ras, 

etnische afkomst, seksuele geaardheid, seksueel gedrag, strafrechtelijk verleden, politieke gezindheid, 

godsdienst of levensovertuiging) als deze relevant zijn voor de behandeling. 

 

Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, waarborgt je privacy door zorgvuldig om te gaan met je 

persoonlijke en medische gegevens en ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je 

gegevens. Dit, door je persoonsgegevens en dossier gescheiden van elkaar te houden, digitale documenten 

op te slaan op een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde computer en papierendocumenten in 

een afgesloten kast te bewaren. Elke maand wordt een back-up gemaakt van digitale documenten.  

 



  

 

Jouw behandelende therapeut bij Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, is de enige die toegang tot je 

medische gegevens heeft. Je dossier valt uiteraard ook onder een wettelijke geheimhoudingsplicht 

(beroepsgeheim). 

 

De gegevens in je dossier kunnen eventueel, als je er expliciet toestemming voor geeft, gebruikt worden 

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld over het verloop of afronding van de therapie, bij 

eventuele doorverwijzing naar een andere therapeut of voor een waarnemend collega, mocht dit 

onverhoopt noodzakelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor intercollegiale 

toetsing (intervisie en/of supervisie). Je NAW-gegevens, geboortedatum en BSN, worden gebruikt om een 

factuur op te stellen conform de eisen van zorgverzekeraars. Op jouw verzoek worden je naam en e-

mailadres voor het verzenden van een periodieke nieuwsbrief gebruikt. 

 

Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, verkoopt je gegevens niet aan derden. Ontdek je gevoel, praktijk 

voor haptonomie, deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is om te 

voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht 

van Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, zoals het verzenden van een nieuwsbrief en het verzorgen 

van e-mailcommunicatie, sluit Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, een bewerkingsovereenkomst af 

om te zorgen voor dezelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ontdek je 

gevoel, praktijk voor haptonomie, blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. 

 

Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen, 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
De gegevens in het cliëntdossiers blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar 

bewaard. Facturen worden voor fiscale redenen 7 jaar bewaard.  

 

Te allen tijde heb je het recht je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen, of je 

toestemming je gegevens vast te leggen in te trekken. Ook heb je het recht een digitale kopie te ontvangen 

van je gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, neem contact op met de praktijk. Je ontvangt z.s.m., en 

hoe dan ook binnen vier weken, reactie op jouw verzoek.  

 

Mocht Ontdek je gevoel, praktijk voor haptonomie, vanwege andere redenen gebruik willen maken van je 

gegevens, dan zul je hierover eerst geïnformeerd en om expliciete toestemming gevraagd worden. Ontdek 

je gevoel, praktijk voor haptonomie, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. 
 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, meld deze bij Ontdek je gevoel, 

praktijk voor haptonomie. Als er geen passende oplossing gevonden wordt, kun je een klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


