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Privacy Statement  

 
 
 
Praktijk Algra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 
schrijven wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met 
persoonsgegevens binnen deze praktijk. 
 
Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom zorgvuldig om te gaan 
met persoonsgegevens. Praktijk Algra spant zich in om zich aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit 
brengt met zich mee dat: 
 

• Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor 
ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit 
Privacy Statement; 

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot alleen die gegevens die 
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• U wordt uitdrukkelijk gevraagd toestemming te geven als dit nodig is voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig 
is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• Praktijk Algra is op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens, wil u 
hierop wijzen en deze respecteren. 

 
Praktijk Algra is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van dit Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact wenst te hebben hierover, laat dit dan persoonlijk of via het contactformulier via de 
website weten. 
 
  



Verwerking van persoonsgegevens van cliënten  
 
Bij Praktijk Algra worden persoonsgegevens verwerk die nodig zijn voor de dienstverlening; 
een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van de 
dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om beter af te kunnen 
stemmen op uw wensen of om te voldoen aan meer specifieke vragen vanuit 
opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de 
gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om o.a. de volgende persoonsgegevens:  

• NAW gegevens, emailadres en andere contactgegevens; 
• Geboortegegevens, leeftijd en geslacht; 
• Opleiding; 
• Overgedragen of vastgestelde diagnostische gegevens; 
• In overleg opgesteld behandelplan; 
• Eventueel doorverwijzing huisarts en afsluitbrief huisarts. 

De vastgelegde gegevens worden ten allen tijden met u overlegd. Indien gewenst heeft u 
inzage in de gegevens. Uw gegevens worden bewaard in een online dossiersysteem en 
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen 
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. 
  
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de periode van 15 jaar, zoals 
voorgeschreven in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).  
Na 15 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.  
 
 

 
Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen 
 
Praktijk Algra verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de wettelijk 
vertegenwoordiger(s). In geval van scheiding en gedeeld gezag dienen dus beide ouders 
toestemming te geven. 
  



Verstrekking aan derden 
 
Praktijk Algra geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen 
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met de partijen met wie een 
verwerkersovereenkomst is afgesloten, zoals de boekhouder en het administratie-
/cliëntdossiersysteem, is uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen.  
Uw gegevens zullen niet aan andere partijen verstrekt worden, tenzij dit wettelijk verplicht 
en toegestaan is, zoals verplichting door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.  
 
De therapeut heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens 
gedeeld worden met derden indien u hiervoor toestemming geeft. De therapeut mag alleen 
in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar 
zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan. 
 
 
Beveiliging 
 
Praktijk Algra heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
 

• Alle personen die namens Praktijk Algra kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn 
gehouden aan de geheimhouding daarvan; 

• Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al de systemen gehanteerd. 
 
 
 
  



Rechten omtrent uw gegevens 
 
Inzage 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke u verstrekt 
heeft. Tevens kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door Praktijk Algra of door een van de verwerkers.   
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Praktijk Algra te laten 
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Praktijk Algra kan u 
vragen u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken. 
 
Met betrekking tot inzage in dossiers van kinderen geldt dat ouder(s)/wettelijk 
vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 12 jaar het dossier mogen inzien. Bij kinderen 
tussen 12 en 16 jaar kunnen zowel ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) als kind inzage 
krijgen in het dossier, waarbij het kind echter wel bezwaar kan maken tegen inzage door 
ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). Vanaf een leeftijd van 16 jaar hebben cliënten 
zelfstandig recht op inzage. 
 
Rectificatie 
Als er volgens u gegevens zijn die verouderd, onvolledig of niet juist zijn, dan kunt u Praktijk 
Algra vragen om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag dient u schriftelijk te stellen. 
Praktijk Algra is verplicht om binnen twee maanden op uw aanvraag te reageren. Als uw 
hulpverlener geen gegevens wil verbeteren, dan is zij verplicht aan te geven waarom. U kunt 
ook gegevens aanvullen, uw hulpverlener is dan verplicht deze gegevens aan het dossier toe 
te voegen. 
 
Verwijdering 
U kunt Praktijk Algra vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In 
het laatste geval blijft in uw dossier alleen een schriftelijke verklaring achter aangaande het 
verwijderen van de behandelgegevens.  
 
 
Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoek dan gerust 
contact hierover met Praktijk Algra. Komen wij er samen niet uit, wat natuurlijk vooral 
vervelend is, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming.  
 
 
Vragen 
 
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan 
gerust contact op met Praktijk Algra. 


