
Privacy beleid    Praktijk Cranio Harderwijk, Agnes le Clercq

Opslag persoonsgegevens: Dit zijn naam, adres, email, geboortedatum en andere voor de 
behandeling relevante persoonsgegevens. Met als doel het maken en versturen van de 
rekening en het opbouwen van een dossier betreffende de gezondheidsgeschiedenis en het 
verloop van de behandelingen.

Bij de intake wordt enkel naar gegevens gevraagd, die voor de behandeling van belang zijn. 
Deze worden in eerste instantie genoteerd in een schrift. Na de intake en na ieder volgend 
consult worden de gegevens uit het schrift ingevoerd in het digitale dossier van de cliënt. 

Toestemming:  Client wordt gevraagd of de rekening per email verzonden mag worden. Het
emailadres wordt alleen gebruikt voor contact met de cliënt. Daarnaast wordt cliënt gevraagd
akkoord te geven voor inzage van het digitale dossiers door de waarnemer bij ziekte van 
Agnes le Clercq.

Als waarnemer voor de Praktijk Cranio Harderwijk is een regeling voor waarneming getroffen
met: Praktijk Cranio Ananda, Vlasakkerweg 14 B, 3811 MS  Amersfoort, 06 1547 7478. 
Mocht waarneming nodig/wenselijk zijn, zal de cliënt eerst om akkoord voor deze 
waarneming gevraagd worden. En pas na toestemming zal het dossier verzonden worden.

Alleen na toestemming van de cliënt en in overleg over de inhoud, zal contact gezocht 
worden met een derden, te weten een behandelend arts, specialist, psycholoog of andere 
behandelend therapeut. Dit gaat als overeengekomen via bijlage van een email of een 
papieren brief.

Beveiliging van de persoonsgegevens en beheren opslag van gegevens: Het 
digitaal dossier is opgeslagen op de laptop van Agnes le Clercq en zit versleuteld achter een 
wachtwoord. Over de inhoud van het dossier wordt niet per email gecorrespondeerd met 
cliënt.  Van de gegevens op de computer wordt dagelijks een back-up gemaakt op een 
extern geheugen. Het externe geheugen is beveiligd met een wachtwoord. De schriften 
worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Jaarlijks worden mijn fnanciële gegevens verwerkt door mijn boekhouder. Mijn boekhouder 
krijgt enkel fnanciële gegevens van mij ter verwerking en geen persoonsgegevens van mijn 
cliënten. Daarom is nadere vermelding van mijn boekhouder niet nodig.
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