Privacyverkl
Privacyverklaring
Inleiding
Deze privacyverklaring
vacyverklaring gaat over welke persoonsgegevens
persoonsgegevens (gegevens die herleidbaar zijn tot een
individuele, natuurlijke persoon) Geestkracht van u verzamelt
lt en hoe deze worden verwerkt
wanneer u bij Geestkracht voor een behandeling komt. In de Privacyverklaring komt kort samengevat
het volgende aan bod:
•
•
•

welke persoonsgegevens
ersoonsgegevens worden
word verwerkt en met welke doelen
de beveiliging van uw persoonsgege
ersoonsgegevens
uw rechten met betrekking
ing tot (het verwerken van) uw persoonsgegevens

Verwerking van Persoonsgegevens
In het kader van een behandeling dient Geestkracht te beschikken over verschillende
persoonsgegevens. Het gaat hierbij onder andere om naamnaam en adresgegevens,
vens, gegevens over uw
zorgverzekering en polisnummer, alsmede om gegevens met betrekking tot uw persoonlijke
omstandigheden en leefsituatie. Verder dient u zich bij aanmelding bij Geestkracht te legitimeren
met een geldig en wettig identificatiemiddel
identificatiemidde (paspoort, Europese identiteitskaart
kaart of rijbewijs). Het is
in de regel van belang dat Geestkracht beschikt over algemene gegevens over uw gezondheid.
Daaronder wordt verstaan persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw
lichamelijke of geestelijke gesteldheid, verzameld door Geestkracht of een andere beroepsbeoefenaar die u behandelt of heeft behandeld op het gebied van de gezondheidszorg in het kader
van diens beroepsuitoefening. Onder bepaalde omstandigheden
digheden kan het voor Geestkracht nodig zijn
om ook
ok van derden zoals uw familie persoonsgegevens
p
te verwerken, waaronder gegevens over hun
gezondheid.
Uw persoonsgegevens
ersoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om uw behandeling zo goed mogelijk te
laten plaatsvinden. In navolging op het bovenstaande wordt een beperkt aantal persoonsgegevens
gebruikt voor de financiële administratie. In het kader daarvan worden deze soms verstrekt aan uw
verzekeraar als u voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking wilt komen.
Hulpverleners in het algemeen
lgemeen dienen, naast de behandeling van cliënten en het bewaken van de
kwaliteit van de zorg, ook daarmee verwante doelstellingen, zoals het verrichten van medisch
wetenschappelijk
chappelijk onderzoek. Geestkracht kan uw persoonsgegevens
ersoonsgegevens gebruiken voor
wetenschappelijk
lijk onderzoek en / of het samenstellen van statistieken. De resultaten daarvan zijn
niet tot u herleidbaar. In gevallen waarin de resultaten daarvan wel tot u herleidbaar zijn, zullen die
resultaten van wetenschappelijk onderzoek en / of het samenstellen van statistieken worden
aangemerkt als persoonsgegevens
ersoonsgegevens en derhalve uitsluitend in overeenstemming met de
privacyverklaring
rivacyverklaring worden verwerkt.
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Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Verder houdt Geestkracht zich strikt aan hetgeen is bepaald in de Wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO). Geestkracht verwerkt geen persoonsgegevens wanneer dat niet
nodig is.
Indien Geestkracht bij de verwerking van persoonsgegevens derden inschakelt, zal zij er op toezien
dat ook deze gebonden zullen zijn aan deze privacyverklaring. Ten aanzien van gegevens over de
gezondheid geldt het volgende: dergelijke persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derden
verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Met uw toestemming kunnen gegevens
over de gezondheid, bijvoorbeeld (de voortgang) van uw behandeling, door Geestkracht worden
verstrekt aan de beroepsbeoefenaar die u heeft doorverwezen, of aan andere betrokken
behandelaren, zoals huisarts, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk of aan een derde voor
wetenschappelijk onderzoek. Onder omstandigheden kan het weigeren om Geestkracht
toestemming te geven om gegevens over uw gezondheid (of andere persoonsgegevens voor zover
toestemming vereist is) aan derden te verstrekken, betekenen dat de behandeling wordt bemoeilijkt,
dan wel dat de behandeling moet worden beëindigd. Dit laatste kan zich met name voordoen indien
uw verzekeraar persoonsgegevens verlangt. Dit geldt ook indien andere beroepsbeoefenaren, bijv.
huisarts of bedrijfsarts, hierom vragen, dan wel Geestkracht het nodig acht om met andere
beroepsbeoefenaren te overleggen. Deze gevolgen gelden niet indien u bezwaar heeft tegen gebruik
van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Persoonsgegevens zullen in
uitzonderlijke gevallen door Geestkracht aan derden verstrekt moeten worden op grond van een
wettelijke verplichting daartoe, zonder dat daarbij uw toestemming vereist is.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Geestkracht ziet er op toe dat uw persoonsgegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde
handen komen. Geestkracht ziet er op toe dat slechts die personen en / of instellingen toegang
hebben tot uw persoonsgegevens wanneer en voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor u de
persoonsgegevens heeft verstrekt en deze door Geestkracht zijn verwerkt. Het vorenstaande geldt
ook voor personen die in opdracht van Geestkracht werkzaam zijn. Geestkracht waarborgt de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zowel door middel van het treffen van (technische)
veiligheidsmaatregelen als door het treffen van juridische maatregelen. Geestkracht kan de
vertrouwelijkheid echter nimmer volledig garanderen.

Uw rechten
Indien blijkt dat de door Geestkracht verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft
u het recht Geestkracht te verzoeken de persoonsgegevens te wijzingen dan wel te verbeteren.
Geestkracht voegt desgevraagd een door u afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier
opgenomen stukken toe aan het dossier.
Geestkracht vernietigt de bewaarde gegevens van uw dossier met betrekking tot de behandeling
binnen drie maanden na dagtekening van een daartoe schriftelijk door u gedaan verzoek.
Geestkracht kan weigeren aan uw verzoek te voldoen indien en voor zover het gaat om
persoonsgegevens waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is
voor een derde, dan wel voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet tegen de vernietiging
verzet. Vernietiging vindt evenmin plaats voor zover Geestkracht jegens de financier van de
verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is
gemaakt of dreigt aanhangig te worden gemaakt.
U heeft het recht om op uw betrekking hebbende persoonsgegevens te doen overdragen aan een
andere door u aan te wijzen hulpverlener. Inwilliging van een daartoe verstrekkend verzoek kan door
Geestkracht slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift. Inwilliging kan worden
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opgeschort indien Geestkracht jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of
indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt aanhangig te worden
gemaakt.
De algemene bewaartermijn van uw dossier is vijftien jaar, tenzij op een eerder tijdstip een verzoek
om vernietiging is gehonoreerd. Na afloop van de algemene bewaartermijn van vijftien jaar zal
Geestkracht uw dossier in beginsel vernietigen, tenzij Geestkracht de gegevens nodig heeft om goede
zorg aan u te kunnen blijven verlenen.

Tot Slot
U kunt contact opnemen met uw behandelaar als u na lezing van de privacyverklaring nog vragen
heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook ingeval van klachten kunt u zich wenden tot uw
behandelaar. Geestkracht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Op de
website van Geestkracht www.geestkracht.com vindt u altijd de geldende versie van de
privacyverklaring.
Voor verdere informatie met betrekking tot uw privacy kunt u terecht op de website van het College
Bescherming Persoonsgegevens, www.cbpweb.nl

3

