Privacyverklaring
Kinderbalans – praktijk voor kindertherapie en babymassage
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming
van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met
persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn
bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de
gezondheidszorg. Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en
onze plichten die gelden op grond van deze wetgeving.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is
Kinderbalans, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 54023912

Gegevensregistratie en -verwerking
Contactgegevens
Kinderbalans registreert van elke cliënt de volgende contactgegevens: naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en zorgverzekeraar). Dit is noodzakelijk om
adequate behandelingen mogelijk te maken en voor het administratief afhandelen van die
behandelingen. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.
Inhoudelijke informatie
Alles wat geschreven en gezegd wordt gedurende het behandeltraject blijft in mijn
datasysteem en wordt niet gedeeld met anderen.
Mocht het eens nodig zijn om informatie te delen met derden (bijvoorbeeld met een school
of andere hulpverlener) dan gebeurt dat enkel na toestemming van de cliënt. Echter
wanneer de gezondheid van de cliënt, of zijn of haar omgeving als gevolg van het gedrag van
de cliënt, in gevaar dreigt te komen, volgt Kinderbalans de Wet op de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling en kan benodigde informatie zonder toestemming gedeeld
worden met hulpverlenende instanties. Zie voor meer informatie hierover het Meldcodestappenplan van Kinderbalans op de website.

Rechten van de cliënt
De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn of haar dossier. Een gezaghebbende ouder van een
minderjarige cliënt heeft recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind tot het kind de
leeftijd van 16 jaar bereikt. Vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben gezaghebbende ouders
toestemming van het kind nodig om gegevens in te zien.

Het bewaren van contactgegevens van cliënten
Contactgegevens van elke cliënt worden vrijwillig door de cliënt aangeleverd als
Kinderbalans en de cliënt een therapeut-cliënt relatie aangaan. Deze gegevens zijn enkel
voor zakelijk gebruik door Kinderbalans.

Alle contactgegevens en vertrouwelijke informatie is beveiligd opgeslagen in de computer
van Kinderbalans. Kinderbalans communiceert niet via What’s app / SMS en deelt geen
vertrouwelijke informatie via social media.
Voor het bewaren van de gegevens houdt Kinderbalans zich aan de wettelijke bewaartermijn
van minimaal 7 jaar. Na 7 jaar worden de gegevens vernietigd.

Cookies en vergelijkbare technieken
Mijn website kan cookies gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen
opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Functionele cookies zorgen voor een goed en
functioneel werkende website. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en
vastgelegd worden. Bij bezoek aan onze website worden alleen functionele cookies, tracking
cookies en beveiliging cookies ingeladen. Er worden absoluut geen persoonsgegevens
opgeslagen. Uiteraard is het mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers
kunnen zodanig worden ingesteld, dat cookies niet geaccepteerd worden. Echter, indien
cookies helemaal niet worden geaccepteerd, dan kunnen sommige delen van onze website
mogelijk niet goed werken.

Vraag, informatie of klacht
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens bij Kinderbalans, kunt u contact opnemen met de therapeut via
info@kinderbalans.nl of 070-2202009.
Voor meer informatie omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
verwijs ik u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

