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Doel gegevensvastlegging

-

Ik noteer in het patiëntdossier de volgende
persoonsgegevens:

En bijzondere persoonsgegevens
: Nb.: BSN nodig voor vermelding op factuur naar
ziektekostenverzekering deze zal per mail naar
patiënt worden verzonden

behandeling: Acupunctuur en/of
Traditionele Chinese geneeskundige
behandeltechnieken
verwijzing
intercollegiaal overleg (geanonimiseerd)
innen van consultkosten - facturering
t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
voldoen aan een wettelijke verplichting
(bijv. Belastingaangifte)

- naam, adres, woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum
- Burger Service Nummer (BSN)
- medische gegevens
- relevante sociaal maatschappelijke gegevens
(bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie,
hobby’s/ sport

Bij minderjarigen < 16 jaar

- naam, adresgegevens, telefoonnummer en
mailadres van beide ouders
- schriftelijke toestemming van beide ouders

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de
zorgverzekeraar worden gevraagd.

-

Met betrekking tot contact per email

- Ik gebruik een beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen
door de patiënt/cliënt.

- Ik gebruik een beveiligd systeem.

Ik tref maatregelen om uw gegevens te
beschermen

- Technisch (beveiliging van dossiers, computer
Etc)
- Organisatorisch (afspraken en
overeenkomsten) Meldplicht datalekken

uw naam, adres, woonplaats
rekeningnummer en geboortedatum
BSN
de datum van de behandelingen
omschrijving van het behandelingtype
de kosten van het consult

Meldplicht datalekken.

- Ik beschik over een protocol datalekken.

Uw rechten:
- Bij de intake ontvangt u een behandelovereenkomst in tweevoud waar u na kennisneming van de
inhoud, verwerkingsactiviteiten t.b.v. AVG en privacy policy. 1 exemplaar dient u te ondertekenen
en te retourneren bij het 2e consult.
- Tevens ontvangt u schriftelijk praktijkinformatie.
- Ik bewaar uw toestemming. - Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig
is;
- U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*.
- U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens*.
- U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij
uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. * Dit
kunt u schriftelijk of per e-mail melden aan de verantwoordelijke. (zie bovenaan dit schema)

