Privacyverklaring Psycholoog Jan Slegers
De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en
vervangt per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming,
vereniging of organisatie die gegevens over andere personnen vastlegt, moet in een
privacyverklaring en in een register uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan.
Hieronder vindt u de privacyverklaring en in het document AVG register wordt voldaan aan
de registerplicht van het AVG (hierin staan de gegevens die ik verwerk en met welk doel).

Uw dossier
In uw dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of
zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is
opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen
om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in
het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan
het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen
uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als
wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,
kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen, een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met
uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen
geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In
dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking
met u te bespreken.
Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met
Psycholoog Jan Slegers, Pontanusstraat 32, 1093SB Amsterdam, telef 06 139 183 72
info@psycholoogjanslegers.nl

