Privacy verklaring
In deze verklaring vindt u een omschrijving hoe binnen praktijk Margrietha
Nijhof Kindercoaching wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als kindercoach, een
dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (laatst
gewijzigd mei 2018).
Het dossier bevat o.a. aantekeningen over het coachtraject, de begeleidingsovereenkomst en het
intakeformulier. Hieraan kunnen door u zelf verstrekte gegevens worden toegevoegd die voor de
begeleiding nodig zijn, of gegevens die met uw toestemming zijn opgevraagd bij derden, bijvoorbeeld
bij de leerkracht van uw kind.
Toegankelijkheid
Als kindercoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier en heb daarbij wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen ga ik
zorgvuldig met de persoonlijke en evt. medische gegevens om. Dit betekent dat de gegevens niet
worden gedeeld met derden, zonder uw toestemming.
De gegevens uit het dossier kunnen door mij gebruikt worden:
• Voor intercollegiale toetsing / casuïstiek, dit gebeurt geanonimiseerd
• Voor financiële administratie; het opstellen van de factuur
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd.
Op mijn werkzaamheden is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing.
Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Het dossier wordt, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist is,15 jaar bewaard.
U heeft recht op inzage, verwijdering en correctie van het dossier en kunt hiertoe schriftelijk verzoek
indienen bij de praktijk. Dit verzoek zal zo spoedig mogelijk ingewilligd worden, uiterlijk binnen 4
weken.
Persoonlijke gegevens op de factuur
Op de factuur die u ontvangt staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u
(als u daarvoor in aanmerking komt) de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Hierbij gaat het om de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

Uw naam, adres en woonplaats
Naam en geboortedatum kind
Datum behandeling
Korte omschrijving bv. kindercoaching, sessie / intakegesprek
Kosten

U verklaart hierbij dat:
- u bekend bent met de privacyverklaring van Margrietha Nijhof Kindercoaching
- u voldoende gelegenheid heeft gehad om kennis te nemen van de inhoud
- u hiermee akkoord gaat
Ondertekend op (datum) :

Te:

Ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Kindercoach:

Handtekening kindercoach:

