PRIVACYVERKLARING & TOESTEMMING CLIËNT T.A.V.
PERSOONSGEGEVENS
Elements of ME, gevestigd aan Kluizenaarsbocht 6, 2614 GT Delft, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De verwerking van persoonsgegevens valt uitsluitend ten deel aan mij, Marije Ehbel, uw
behandelaar.

Persoonsgegevens
Op de factuur vermeld ik de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam,
adresgegevens, van cliënt.
Met als doel/ ten behoeve van:
- verifieerbaarheid gegevens cliënt;
- afhandelen van uw betaling/ verzenden factuur;
- verzenden van informatie over de praktijk die relevant is voor een cliënt van de praktijk;
- om cliënt te kunnen bereiken, telefonisch en/of per mail aangaande zijn/haar afspraak/
behandeling;
- elements of ME verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben
(zoals voor belastingaangifte.)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ten behoeve van de uitoefening van mijn praktijk is het belangrijk dat ik over alle
informatie beschik om een veilige en verantwoorde behandeling te kunnen geven. Hiertoe
verzamel ik naast gewone persoonsgegevens zoals hierboven reeds vermeld ook zgn.
bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Dit betreft informatie over de algehele
conditie en gezondheid van u, de cliënt. (NB u bent zelf verantwoordelijk voor de
volledigheid van het verstrekken van informatie.) Tijdens de eerste afspraak/ intake wordt
de cliënt naar deze bijzondere persoonsgegevens gevraagd, en deze worden in de tijd
aangevuld met aantekening n.a.v. (vervolg)behandelingen. Alle voorgenoemde gegevens
worden vastgelegd en bijgehouden in een persoonlijk dossier.

Opslag, bewaren en beveiliging van gegevens
Elements of ME neemt de bescherming van gegevens van haar cliënten serieus en neemt
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot
cliëntdossiers en dus tot de daarin opgenomen gegevens. Het cliëntdossier bestaat uit
papieren documenten welke worden bewaard in een map in een afgesloten kast, evenals
administratiegegevens voor de fiscus. De facturen sla ik op een met een wachtwoord
beveiligde computer op. De gegevens voor de fiscus worden, zoals de wet vereist, 7 jaar
bewaard. Mocht een cliënt de indruk hebben dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd
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zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan hij/zij hierover contact met mij
opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als cliënt
rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar me@elementsofme.nl Uiterlijk binnen vier
weken, zal u een reactie hebben op uw verzoek. Zie voor nadere informatie:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
elements of ME verstrekt in principe nooit uw gegevens aan derden zonder uw expliciete
toestemming, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder kunnen uw gegevens in
geanonimiseerde vorm worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing, supervisie en
intervisie.

Ondertekening
Ik heb, volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, uw expliciete
toestemming nodig om uw persoonsgegevens te krijgen, te verwerken, te bewaren en voor
behandelings doeleinden te gebruiken zoals hierboven uiteengezet.
Ik (onderstaande) geef hierbij toestemming aan elements of ME, om mijn
persoonsgegevens, zoals hierboven uiteengezet, te verwerken, te bewaren en voor de
praktijk voor behandelings doeleinden te gebruiken.
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