Privacy verklaring
Voor een goede release is het noodzakelijk dat ik als BSR practitioner een cliënt dossier aanleg.
Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde
releases. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release uitgevoerd.
Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:
• zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens
• als enige toegang heb tot deze gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
• niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en
het uitschrijven van nota’s
• alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren cliënt-kaarten bewaar in een
afgesloten kast
De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van cliënt, door mij voor de
volgende doeleinden gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR practitioner
• voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
• voor het opstellen van een factuur/kwitantie waarin slechts een klein deel van de gegevens uit
het dossier wordt gebruikt.
Dat zijn: naam, adres, emailadres, geboortedatum, datum- en bedrag van de release.
Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date
software.
Aan een accountant worden slechts de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van een
correcte boekhouding ter hand gesteld nl. de agenda met daarin de frequentie van de releases per
cliënt en de wijze van betaling door cliënt. De accountant heeft geen toegang tot de cliëntkaarten.
De accountant betracht de voor zijn beroepsgroep geldende geheimhoudingsplicht.
Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren
en om toestemming vragen.
Cliëntendossiers blijven 20 jaar bewaard. Voor het geval ik ernstig ziek word of overlijd, heb ik een
voorziening getroffen.
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een cliënt de volgende privacyrechten:
• Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en
over te dragen
• Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten
wissen

