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Privacyverklaring  

 
 
Inleiding 
 
Voor therapie is het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens wordt om gegaan.  
De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel om uw persoonsgegevens beter en 
transparanter te beschermen.  
 
 
Concreet betekent dit: 
 
- Als u zich aanmeldt voor informatie of opgave van therapie, worden alleen de gegevens gevraagd die nodig 

zijn om contact met u op te kunnen nemen en te weten waar het over gaat. 
- Na het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst in combinatie met de persoonlijke vragenlijst, 

wordt een digitaal dossier aangelegd en bewaard in een beveiligde omgeving. 
- De dossiers op papier worden bewaard in een afgesloten kast, alleen toegankelijk voor de therapeut. 
- Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) bedraagt de wettelijke 

bewaartermijn 20 jaar. 
- Mocht u na aanmelding toch geen afspraak willen maken, dan worden uw contactgegevens 3 maanden 

bewaard; daarna worden ze vernietigd. 
- Indien communicatie met u plaats vindt via e-mail dan wordt daarvoor gebruik gemaakt van een beveiligd 

programma genaamd Zivver. 
- Wanneer therapie op afstand via beeldbellen wordt verzorgd, geschiedt dat eveneens via het beveiligd 

programma Zivver. 
- De Praktijk voor Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie & Contextuele Hulpverlening heeft een 

verwerkersovereenkomst afgesloten met hen die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot een deel van de 
persoonsgegevens. Denk hierbij aan boekhouding en waarneming. 

- Indien in het belang van de therapie collegiaal overleg plaats vindt, geschiedt dit alleen volledig 
geanonimiseerd met collega-therapeuten die onder dezelfde wetgeving werkzaam zijn. 

- De website  www.kostbaarkind.nl  is een beveiligde site. De privacyverklaring kunt u op de website vinden 
onder downloads.  

- Door ondertekening van de behandelingsovereenkomst bevestigt u dat u akkoord bent met deze 
privacyverklaring. 
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