Verwerking van persoonsgegevens/ privacy verklaring
ZieMij Zutphen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens en is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Melina Verheij is de Functionaris Gegevensbescherming van ZieMij Zutphen.
Contactgegevens:
Melina Verheij
Eigenaar ZieMij Zutphen
Telefoon: 0625200077
E-Mail: zutphen@ziemijnederland.nl
Website: www.ziemijnederland.nl/zutphen
Uw dossier
De wet verplicht vaktherapeuten om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de
gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te
doen. ZieMij Zutphen bewaart u of uw kind persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren, waarvoor u gegevens worden verzameld. De wet verplicht ons
om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
Persoonsgegevens die ZieMij Zutphen verwerkt
ZieMij Zutphen verwerkt uw persoonsgegevens van u of uw kind doordat u gebruik maakt
van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ZieMij Zutphen hebt verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in de overeenkomst,
correspondentie of telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ZieMij Zutphen verwerkt
ZieMij Zutphen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of
uw kind:
- Gezondheid/reden van aanmelding
- Mogelijk strafrechtelijk verleden
- Gegevens van personen/ kinderen jonger dan 16 jaar
- Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag ZieMij Zutphen persoonsgegevens verwerkt
ZieMij Zutphen verwerkt u of uw kind persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van de betaling (via factuur of aan de gemeente)
- U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien nodig

- Om u of uw kind te kunnen behandelen
- ZieMij Zutphen verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals
onderzoek door het Centraal Bureau Statistiek (CBS)
Geautomatiseerde besluitvorming
ZieMij Zutphen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van ZieMij Zutphen) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
ZieMij Zutphen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZieMij Zutphen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ZieMij Zutphen gebruikt
ZieMij Zutphen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Hoe ZieMij Zutphen persoonsgegevens beveiligd
ZieMij Zutphen neemt de bescherming van u en uw kind gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
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.
ZieMij Zutphen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen of als u het idee heeft dat de persoonsgegevens bij ZieMij Zutphen niet goed
beveiligd zijn kunt u dit melden. Dit kunt u doen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Geheimhouding
Wij hebben als vaktherapeuten een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met
uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind 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.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn
gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere
reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan
oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een
volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de
mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter
benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een
meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u mailen naar
zutphen@ziemijnederland.nl
Vriendelijke Groet,
Melina Verheij
Psychomotorisch Therapeut
ZieMij Zutphen
Dreef 18b, 7202 AG Zutphen

